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Η παρούσα κρίση είναι πιο 
περίπλοκη. Δεν πρόκειται για 
χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά 
για μια πραγματική κρίση που 
επηρεάζει το σύστημα προσφο-
ράς και ζήτησης. Η φιλελεύθερη 
δεξιά ιδεολογία “αφήστε να τα 
ρυθμίσει η αγορά” θα αποδει-
χθεί ανεπαρκής για την πρόκλη-
ση… Αντιμέτωποι με μια τέτοια 
κρίση, όλοι προσβλέπουμε στις 
εθνικές κυβερνήσεις και όχι 
στην αγορά.

Τζόζεφ Στίγκλιτς
Οι νεοκεϊνσιανοί ΑΣΤΟΙ οικο-

νομολόγοι αισθάνονται δικαιω-
μένοι.

Ζητήσαμε ίση αντιμετώπιση 
με όλους όσοι πλήττονται από 
την κρίση. Ο Υπουργός Ανάπτυ-
ξης με διαβεβαίωσε σήμερα, κα-
θώς η λίστα που ανακοινώθηκε 
είναι δυναμική, ότι και οι μηχα-
νικοί θα ενισχυθούν, όπως όλοι 
οι κλάδοι που πλήττονται. Τον 
ευχαριστώ θερμά. Αναμένουμε 
από την κυβέρνηση τις λεπτο-
μέρειες αλλά και την υλοποίηση 
και των άλλων προτάσεών μας.

Γιώργος Στασινός (ΤΕΕ)
Τυπικό δείγμα συνεργασίας 

γλείφτη συνδικαλιστή με Μαυ-
ρογιαλούρο υπουργό.

Η υποταγή της ατομικής επι-
θυμίας στη συλλογική βούλη-
ση δεν αποτελεί στέρηση της 
ελευθερίας αλλά προϋπόθεση 
για να λειτουργεί η δημοκρατία. 
Μένουμε σπίτι γιατί στηρίζουμε 
τους εαυτούς μας και γιατί θέ-
λουμε να είμαστε όλοι παρόντες 
στην Ελλάδα του 2021, στην Ελ-
λάδα του αύριο.

Γιάννα Αγγελοπούλου
Το μόνο που την ενδιαφέρει 

αυτή είναι να πάει καλά η μπίζ-
να του «2021». Γι' αυτό μας το 
υπενθυμίζει με τόση ιταμότητα.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη όχι 
απλά τον αδικήσαμε, αλλά υιο-
θετήσαμε μια προπαγανδιστική 
καρικατούρα που ο ίδιος απέδει-
ξε πως απείχε παρασάγγας από 
την αλήθεια. «Μια πράξη ηχεί 
δυνατότερα από χίλιες λέξεις» 
και οι πράξεις του Πρωθυπουρ-
γού στις πρωτοφανείς ιστορικές 
περιστάσεις που ζούμε αποδει-
κνύει πως λέγαμε ανοησίες, 
ανάμεσα σε όλους κι εγώ, που 
τον ζύγιζα λάθος.

Φαήλος Κρανιδιώτης
Εχει ξεραθεί από το πολύ 

γλείψιμο η γλώσσα του ακρο-
δεξιού που έφαγε τη σκόνη του 
Βελόπουλου (μια χαψιά τον έκα-
νε ο χριστέμπορος τηλεπλασιέ) 
και προσπαθεί να ξαναγυρίσει 
στη ΝΔ. Απόλαυση είναι με το 
καθημερινό γλείψιμό του στον 
Κούλη.

Μέχρι στιγμής, αντί να αντα-
ποκρίνεται και να προσαρμόζε-
ται το σύστημα Υγείας στις κοι-
νωνικές ανάγκες, προσπαθούν 
να προσαρμόσουν τις εξαιρε-
τικά αυξημένες και επείγουσες 
κοινωνικές ανάγκες στο υπάρ-
χον κατακρεουργημένο σύστη-
μα Υγείας. Κλείνουν μία τρύπα 
και ανοίγουν δύο.

Δήμητρα Σταματέλου
παθολόγος στο ΓΝ Νίκαιας

Πώς να μην τον πεις κα-
ραγκιόζη και αγύρτη; Την 

Τρίτη παίρνει τις κάμερες και 
πάει σε σούπερ μάρκετ στο 
Ελληνικό, όπου κάνει ανάλυση 
περί ελεύθερης αγοράς: μπο-
ρεί να τριπλασιάστηκε η τιμή 
του απολυμαντικού, αλλά αυτό 
είναι λογικό, έντιμο και νόμιμο, 
διότι οι τιμές καθορίζονται 
από τη σχέση προσφοράς και 
ζήτησης. Την Τετάρτη κι αφού 
στο μεταξύ έγινε ρόμπα με την 
ανάλυσή του, παίρνει τις κάμε-
ρες και πάει σε σούπερ μάρκετ 
στο Γαλάτσι, φορώντας μάσκα 
και γάντια αυτή τη φορά (μέσα 
σε μια μέρα… ανέβηκε το επί-

πεδο κινδύνου!) και κάνει νέα 
ανάλυση: μέχρι σήμερα που 
εκδίδεται η ΠΝΠ, μπορούσε 
να πουλάει κάποιος όσο ήθελε, 
αλλά είναι ανήθικη η πράξη. 
Πλέον θα υπάρχει πρόβλεψη 
για την αισχροκέρδεια!

Ακόμα και ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών (δηλαδή ο 

Πατούλης) αναγκάστηκε να 
ζητήσει την άμεση δημιουργία 
2.000 κρεβατιών ΜΕΘ προκει-
μένου «να δοθεί με αποτελε-
σματικό τρόπο η μάχη κατά του 
κορωνοϊού», όπως έγραψε σε 
σχετική ανακοίνωσή του. Σπεύ-
δει, βέβαια, να βγάλει λάδι και 

τον εαυτό του και την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη («Το γεγονός ότι 
σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία 
δεν διαθέτουμε επαρκή αριθμό 
ΜΕΘ κι αγωνιούμε για το αν θα 
αντέξει το σύστημα υγείας μας 
δεν είναι ευθύνη ασφαλώς ούτε 
του Ι.Σ.Α., ούτε της σημερινής 
κυβέρνησης»), λες και η σημε-
ρινή κυβέρνηση προήλθε από 
παρθενογένεση και δεν είναι 
κυβέρνησε της ΝΔ, που κυβέρ-
νηση την περίοδο 2012-2014, 
2004-2009 και παλαιότερες 
περιόδους και έκανε ό,τι περ-
νούσε από το χέρι της για να 
διαλύσει το δημόσιο σύστημα 
υγείας.

28/3: Ημέρα θεάτρου σκιών 28/3/1972: Ο Γε-
ώργιος Παπαδόπουλος χρίζει εαυτόν αντιβα-
σιλέα, πρωθυπουργό, ΥπΕξ, ΥΕθΑ και πρόεδρο 
της Βουλής 29/3: Βιετνάμ: Ημέρα βετεράνων 
(1973) 29/3/1968: Λανσάρισμα συνθή-
ματος «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» από 
Γεώργιο Παπαδόπουλο (Θεσσαλονίκη) 
29/3/1975: Ποινική δίωξη κατά τριών πρωθυ-
πουργών και 97 υπουργών της χούντας, κα-
θώς και του αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου 30/3: 
Ημέρα αντισύλληψης 30/3/1952: Εκτέλε-
ση Μπελογιάννη, Μπάτση, Καλούμενου, 
Αργυριάδη 30/3/1970: Βόμβα «Κινήματος 20 
Οκτώβρη» καταστρέφει στρατιωτικό όχημα, άλ-
λες δύο δεν εξερράγησαν 30/3/1977: Βόμβες 
σε δεκατέσσερα αυτοκίνητα Βορειοαμερικάνων, 

άλλες έξι δεν εξερράγησαν (ΕΛΑ) 30/3/1992: 
Δύο βόμβες στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 30/3/2012: Συμπλοκές ακροδεξιών 
και φοιτητών στην πανεπιστημιούπολη Ζωγρά-
φου, τρεις τραυματίες 31/3: Ημέρα αποθήκευ-
σης αρχείων, Μάλτα: Ημέρα δημοκρατίας (1974) 
31/3/1931: Ιδρυση Εργατικής Εστίας «για οι-
κονομική, ηθική και πνευματική προαγωγή ερ-

γαζομένων» 31/3/1946: Επίθεση ανταρτών 
στον αστυνομικό σταθμό Λιτοχώρου, 
νεκροί εννιά χωροφύλακες, δύο λοχίες 
κι ένας οπλίτης εθνοφυλακής 31/3/1991: 
Ρουκέτα κατά ξενοδοχείου «Πεντελικόν» (17Ν) 
31/3/1991: Τρεις βόμβες σε δυο υποκαταστήμα-
τα «Citibank» (ΕΛΑ-1η Μάη) 31/3/1992: Δεύτε-
ρο χτύπημα κέντρου Καν-Καν (ΕΛΑ) 31/3/1999: 

Ρουκέτα κατά γραφείων ΠαΣοΚ (17Ν) 1/4: Ημέ-
ρα γαστρονομικού βιβλίου 1/4/1985: Εκτέλεση 
εισαγγελέα Θεοφανόπουλου (Αντικρατική Πάλη) 
1/4/1991: Βόμβα στο κτίριο ΟΗΕ (ΕΛΑ-1η Μάη) 
1/4/1991: Εκτέλεση διοικητή επιτροπής ιδι-
ωτικοποιήσεων Ανατολικής Γερμανίας Ντέτλεφ 
Ρόβεντερ (RAF) 2/4: Ημέρα παιδικού βιβλίου, 
ημέρα αυτισμού 2/4/1902: Εκτέλεση ρώσου ΥπΕξ 
Σιπιάγκιν (Οργάνωση Μάχης) 2/4/1986: Βόμβα 
προκαλεί ρήγμα σε αεροπλάνο TWA πάνω από την 
Ελλάδα, στο κενό σώματα τεσσάρων επιβατών 
(Αραβικοί Επαναστατικοί Πυρήνες) 3/4/1990: 
Βόμβες σε κτίριο ΓΣΕΕ, υπουργείο Εθνικής Οι-
κονομίας, γραφεία ΣΕΒ και Σύνδεσμο Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος (ΕΛΑ-1η Μάη, πρώτη 
σύμπραξή τους) 3/4/1991: Πέντε βόμβες σε αυ-
τοκίνητα (ΕΛΑ-1η Μάη).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Μας καλούν να βγούμε στα μπαλ-
κόνια και να χειροκροτήσουμε τους 
γιατρούς u Τους γλείφουν πατόκορ-
φα όλοι τους u Από τον Κούλη μέχρι 
τον πιο λυσσασμένο νεοφιλελεύθερο 
δημοσιοκάφρο u Οταν όμως βγάζει 
ανακοίνωση η Ομοσπονδία τους, την… 
αξιολογούν ως 20ή είδηση u Κάτω από 
την πόζα του Κικίλια με κινέζικη μάσκα 
στα μούτρα u Εγραψα Κικίλιας και θυ-
μήθηκα u Αυτός ο τύπος είναι ακόμα 
υπουργός Υγείας! u Τόση, δε, εμπιστο-
σύνη του έχει ο πρωθυπουργός Κούλης, 
που έκανε τον Χαρδαλιά υφυπουργό 
και του έδωσε την αρμοδιότητα του 
γενικού συντονισμού u Δεν κωλώνει 
όμως ο Κικίλιας u Εκτός από την καθη-
μερινή πασαρέλα των φωτογραφίσεων, 
«παραγγέλλει» και δημοσιεύματα u Με 
τίτλους όπως u «Ο Κικίλιας έδωσε μια 
δύσκολη μάχη για τους λειτουργούς 
του ΕΣΥ»! u Ημαρτον, που λέει κι ο 

Γεωργίου u Η βεντέτα, βέβαια, είναι ο 
Τσιόδρας u Η ιερή αγελάδα του συστή-
ματος u Δεν επιτρέπεται να του αντι-
μιλήσουν ούτε άλλοι καθηγητάδες u 

Αντιλαμβάνεστε γιατί u Ο Τσιόδρας 
είναι το αποσμητικό στην τουαλέτα 
της κυβέρνησης u Και του συστήματος 

u Αυτός παραχώνει τα σκατά, όπως η 
γάτα u Τα βρίσκει όλα άψογα u Και 
οι γιατροί να σκάσουν u Κι ας είναι 
αυτοί που δίνουν τη μάχη μπροστά 
στους αρρώστους u Ρισκάροντας τη 
δική τους υγεία u Και όχι μπροστά σε 
κάμερες και μικρόφωνα u Για κάτσε, ρε 
μπάρμπα u Μας είπες ότι μόνο ο θεός 
αποφασίζει ποιος θα πεθάνει u Και γι’ 
αυτό αράζεις χαλαρά με την παρέα 
σου στην πλατεία Συντάγματος u Αμα 
αρρωστήσεις, όμως, στους γιατρούς 
θα τρέχεις, όχι στον πνευματικό σου 

u Και θα πιάσεις ένα κρεβάτι σε ΜΕΘ 
που μπορεί να χρειαζόταν περισσότερο 

σε άλλον u Με όλο το σεβασμό στην 
ηλικία σου, δε θα πληρώσει η κοινωνία 
τη μακακία που κουβαλάς στο κεφάλι 
σου u Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, 
κυρ-Παπαδημούλη; u Τον μπάτσο σου 
τον έδωσαν για ασφάλεια (λέμε τώρα) 
ή για να κουβαλάει τα ψώνια; u Και δε 
ζητάμε συγγνώμη για το ερώτημα u 

Γιατί το μισθό (και) αυτουνού του μπά-
τσου-παραδουλεύτρας εμείς τον πλη-
ρώνουμε u Αυτοί που φαντασιώνονται 
ότι κάνουν ανυπακοή είναι απλώς ηλί-
θιοι u Δικαιώνουν τον Μητσοτάκη και 
την κλίκα του u Οχι μόνο τους εμφανί-
ζουν σαν υπερασπιστές της δημόσιας 
υγείας u Αλλά και τους επιτρέπουν να 
κουκουλώνουν τις εγκληματικές ευθύ-
νες τους u Που δεν έκαναν έγκαιρα 
και αποφασιστικά ό,τι έπρεπε u Για 
να μην αρχίσει να εξαπλώνεται η επι-
δημία u «Να πάτε να γαμωπλυθείται» 
μας είπε ο Τσιάρτας u Με τα υπέρο-

χα ελληνικά του u Κάθε εθνικόφρων, 
όπως ο Τσιάρτας, χρησιμοποιεί άψογα 
την ελληνική γλώσσα u Εννοείται πως 
άμα δεν μας έβριζε ο Τσιάρτας θα 'πρε-
πε ν' αρχίσουμε να ψαχνόμαστε u Το 
λέει και μια παλιά κινέζικη παροιμία 

u Ο Βρούτσης ξαναέκανε «έκκληση» 
στους εργοδότες να καταβάλουν το 
δώρο του Πάσχα u «Αν μπορούν» u 

Πρώτα τους έδωσαν τη δυνατότητα να 
το παραπέμψουν στις ελληνικές καλέν-
δες u Και μετά τους κάνουν εκκλήσεις 
να το καταβάλουν, αν μπορούν u Ε, δε 
θα μπορέσουν! u Αμφιβάλλει κανείς; 
u Ποιος θα φταίει γι' αυτό; u Οι καπι-
ταλιστές ή η κυβέρνηση; u Τι νομίζει 
ο Βρούτσης, ότι μπορεί να κοροϊδεύει 
τον κόσμο με τόσο χοντροκομμένο 
τρόπο; u Ετσι φαίνεται u Ρε Τσιόδρα, 
ψάλλε όσο θέλεις και όπου θέλεις u 

Γιατί συμφώνησες να το κάνετε θέαμα; 
u Πόσο… χριστιανικό είναι αυτό; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Φυσικά και επιτρέπεται η πραγματοποίηση τεστ από ιδιωτικούς 
φορείς. (…) Τα ιδιωτικά εργαστήρια πρέπει με αυστηρές 

προϋποθέσεις να μπορούν να ελέγχουν τους ανθρώπους 
που πληρούν τα κριτήρια της νόσου και θέλουν να ελεγχθούν. 
Βέβαια αυτό θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας όλα τα μέτρα 

πρόληψης της μετάδοσης και διασποράς της νόσου.
Σωτήρης Τσιόδρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Για 4 βδομάδες «Κ» μόνο ηλεκτρονικά
Μετά την κυκλοφορία του φύλλου που κρατάτε στα χέρια 

σας και για τις επόμενες εβδομάδες η «Κόντρα» θα υπάρχει 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (www.eksegersi.gr).

Στην πραγματικότητα, επεκτείνουμε τη διακοπή δύο 
εβδομάδων που θα κάναμε -όπως κάθε χρόνο- ενόψει Πά-
σχα, μία βδομάδα πριν και μία βδομάδα μετά.

Ο λόγος είναι ότι θέλουμε να ανταποκριθούμε σε μια ροή 
ειδήσεων και αρθρογραφίας σε ημερήσια βάση. Ηδη, όσοι 
παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας, θα έχετε διαπιστώσει 
ότι έχουμε πολλές αναρτήσεις καθημερινά, ορισμένες από 
τις οποίες δε χωρούν να μπουν και στην έντυπη έκδοση.

Το Ιντερνετ είναι πλέον προσβάσιμο παντού και σε όλους, 
γι' αυτό «συντονιστείτε» στο www.eksegersi.gr, παρακολου-
θείτε συνεχώς την ειδησεογραφία και την αρθρογραφία του 
και διαδώστε την όσο πιο πλατιά μπορείτε.
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Ενός κακού μύρια έπονται. Το αρχαι-
οελληνικό ρητό θυμίζει τμήμα της 

«εκτός των τειχών Αριστεράς», μετά 
την ανακοίνωση του μέτρου της «απα-
γόρευσης των άσκοπων μετακινήσεων». 
Αντέδρασε με αντανακλαστικά «αντί-
στασης στην καταστολή», αφαιρώντας 
το μέτρο από το συνολικό του πλαίσιο, 
με αποτέλεσμα –αντί να στριμώχνει την 
κυβέρνηση, όπως (υποτίθεται ότι) είναι 
η πρόθεσή της- να τη βοηθάει να απο-
κτά κοινωνική νομιμοποίηση.

Το βασικό επιχείρημα που ακούγεται 
λέει: «η κυβέρνηση, αντί να παίρνει μέ-
τρα καταστολής, όπως η απαγόρευση 
κυκλοφορίας, να ενισχύσει το δημόσιο 
σύστημα Υγείας, να προσλάβει για-
τρούς, να ανοίξει κρεβάτια ΜΕΘ κτλ».

Γιατί, όμως, αντιπαρατίθενται αυτά 
τα δύο; Γιατί η διεκδίκηση για άμεση 
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος 
Υγείας (στην οποία πρέπει πάντοτε να 
προσθέτουμε τις διεκδικήσεις για πλή-
ρη πληρωμή και ασφάλιση των εργατών 
και εργαζόμενων και της απαγόρευσης 
των απολύσεων) να αντιπαρατίθεται 
στα (όποια) απαραίτητα μέτρα για 
την ενίσχυση αυτού που οι επιδημιο-
λόγοι διεθνώς έχουν ονομάσει social 
distancing (κοινωνική αποστασιοποίη-
ση); Γιατί να μη διεκδικούμε και το ένα 
και το άλλο;

Γιατί, επομένως, το μέτρο της απα-
γόρευσης (περιορισμού επί της ουσίας) 
της κυκλοφορίας να μην το εξετάσουμε 
από τη σκοπιά της αναγκαίας «κοινω-
νικής αποστασιοποίησης», όπως και τα 
προηγούμενα; Και να το κρίνουμε ως 
ημίμετρο, επειδή δε συνοδεύεται από 
το κλείσιμο κάθε μη αναγκαίας παρα-
γωγικής, εμπορικής και υπηρεσιακής 
καπιταλιστικής δραστηριότητας;

Κάποιοι «κατάπιαν» το κλείσιμο κά-
θε χώρου συγκέντρωσης ανθρώπων 
(καφετέριες, χώροι εστίασης κτλ.) και 
μετά την απαγόρευση των συναθροί-
σεων άνω των δέκα ατόμων, αλλά τους 
«σκάλωσε στο λαιμό» η απαγόρευση κυ-
κλοφορίας. Γιατί όμως –για να το πάμε 
μέχρι το τέλος- οι καταγγελίες για το 
μέτρο δε συνοδεύονται και από εκκλή-
σεις για ανυπακοή στο μέτρο;

Το αρχικό «κακό»
Το αρχικό «κακό», που φέρνει τα επό-

μενα, είναι η έλλειψη σαφούς συνολι-
κής-ολοκληρωμένης τοποθέτησης για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. Υπήρ-
ξαν αιτήματα για την ενίσχυση του δη-
μόσιου συστήματος Υγείας και για την 
προστασία των εργαζόμενων, όχι όμως 
και για την πανδημία ως απειλή για τον 
ελληνικό λαό και τα ειδικά μέτρα που 
θα έπρεπε να ληφθούν για τον περιο-
ρισμό της εξάπλωσης της CoviD-19. Το 
τελευταίο αφέθηκε στην πρωτοβουλία 
της κυβέρνησης. Ετσι, φτάσαμε στο 
τραγελαφικό σημείο, η κυβέρνηση να 
παίρνει ημίμετρα «κοινωνικής απομό-
νωσης», με μοναδικό γνώμονα να προ-
στατέψει μέχρις εσχάτων τα συμφέρο-
ντα του κεφαλαίου, και κάποιοι –αντί 
να ζητούν αποφασιστικά μέτρα και όχι 
ημίμετρα- να διαμαρτύρονται για τον 
–εξ ορισμού- περιοριστικό χαρακτήρα 
αυτών των μέτρων, προσφέροντας στην 
κυβέρνηση άλλοθι «υπευθυνότητας»! 
Βοηθούν να εμφανίζεται ο Μητσοτά-
κης ως υπεύθυνος κυβερνήτης και ο 
Τσιόδρας ως ο επιστήμονας που αγωνιά 

να βάλει τάξη, κρύβοντας τις εγκλημα-
τικές ευθύνες της κυβέρνησης και των 
επιστημόνων που αυτή έχει «ενσωματώ-
σει» στην επικοινωνιακή διαχείριση της 
επιδημίας.

Πώς να το κάνουμε, είναι (τουλά-
χιστον) ανακόλουθο, από τη μια να 
ζητάμε να κλείσουν οι εκκλησιές και 
να σταματήσουν οι μεταλαβιές (και 
σωστά το κάναμε) και από την άλλη να 
καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για την 
απαγόρευση των συναθροίσεων (όπως 
έκαναν κάποιοι, μέχρι ν’ αναγκαστούν 
να «μαζευτούν»).

Οταν, όμως, έχεις μια συνολική-ολο-
κληρωμένη πρόταση, που αναπτύσσε-
ται σε όλα τα επίπεδα, τότε δεν τρέχεις 
πίσω από την κυβέρνηση, συμφωνώ-
ντας με πλευρές της πολιτικής της και 
καταγγέλλοντας άλλες, αλλά βρίσκεσαι 
στα πάντα απέναντι στην κυβέρνηση 
του κεφαλαίου, υπερασπιζόμενος τα 
συμφέροντα της εργατικής τάξης και 
του λαού. Δεν ετεροπροσδιορίζεσαι 
έναντι της κυβέρνησης, αλλά σφυροκο-
πάς την κυβέρνηση με αιτήματα σε όλα 
τα επίπεδα, αποκαλύπτοντας την αναξι-
οπιστία της, την αδιαφορία της για την 
προστασία του λαού από μια σοβαρή 
επιδημία, την εξυπηρέτηση των συμφε-
ρόντων του κεφαλαίου, που αποτελεί το 
μοναδικό γνώμονα της δράσης της.

Συνοπτικά μιλώντας, οι άξονες στους 
οποίους πρέπει να αναπτύσσεται μια 
συνολική ταξική τοποθέτηση απέναντι 
στην επιδημία της CoviD-19 είναι τρεις:

u Μέτρα αποτροπής της διάδοσης 
της νόσου.

u Μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου 
συστήματος υγείας.

u Να μη φορτωθούν στην εργατική 
τάξη τα βάρη της κρίσης.

Η αστική τακτική
Και για να τελειώνουμε με τη μονο-

μέρεια και τον εκλεκτικισμό, να σημειώ-
σουμε ότι η αστική τάξη και οι κυβερνή-
σεις της πάντοτε εκμεταλλεύονται κάθε 
ευκαιρία για να προωθήσουν μέτρα πει-
θάρχησης του λαού. Είτε πρόκειται για 
μέτρα ανοιχτής καταστολής (στις ερ-
γασιακές σχέσεις και στις πολιτικές και 
κοινωνικές διεκδικήσεις) είτε πρόκειται 
για μέτρα απόσπασης συναίνεσης στην 
κυρίαρχη πολιτική (πλευρά που συχνά 
υποβιβάζεται, θεωρείται ήσσονος ση-
μασίας). Σήμερα, μάλιστα, ο ύπουλος 
εχθρός δεν είναι η υπό όρους απαγό-
ρευση της μετακίνησης (η οποία μετά 
την επιδημία θα αρθεί, γιατί δεν μπορεί 
το ίδιο το σύστημα να δουλέψει έτσι), 
αλλά η δημιουργία συναίνεσης γύρω 
από την κυρίαρχη πολιτική, με τον Μη-
τσοτάκη επικεφαλής.

Ηδη, τα παπαγαλάκια της κυβερνη-
τικής προπαγάνδας καλούν τον ελλη-
νικό λαό, όπως βοηθάει τώρα για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας, με την ίδια 
ζέση να «βάλει πλάτη» για την αντιμε-
τώπιση των οικονομικών δυσκολιών που 
θα ακολουθήσουν. Αυτό δε χρειάζεται 
μετάφραση, όλοι καταλαβαίνουμε τι 
υποκρύπτει. Η οικονομική κρίση δε θα 
αποδοθεί στο καπιταλιστικό σύστημα, 
αλλά στον… κακό μας τον κοροναϊό. Και 
θα ζητηθεί «να μοιραστούμε τα βάρη», 
ώστε «να ορθοποδήσει η χώρα» (τα 
κέρδη των καπιταλιστών, δηλαδή, όπως 
έγινε και κατά τη μνημονιακή περίοδο, 
που ακόμα συνεχίζεται).

Πώς αντιπαλεύεται αυτή η τάση σε 
συνθήκες κρίσιμες, όπως οι σημερινές; 
Με μια ολοκληρωμένη πολιτική, στον 
αντίποδα της κυρίαρχης πολιτικής. Με 
μια ολοκληρωμένη πολιτική που θα 
αποκαλύπτει την ουσία της κυρίαρχης 
πολιτικής, θα αποσπά την εργατική τάξη 
και το λαό από την επιρροή της και θα 
προσπαθεί να τον συσπειρώσει γύρω 
από μια ταξική πολιτική. Οχι ταξική 
γενικά και αόριστα, από άποψη προ-
θέσεων, αλλά ταξική επί της ουσίας, 
επί των συγκεκριμένων προβλημάτων. 
Μόνο τότε μια ταξική πολιτική μπορεί 
να ξεφύγει από το επίπεδο της αυτοα-
ναφορικότητας και να γίνει πραγματικά 
αποτελεσματική, τραβώντας την εργα-
τική τάξη και το λαό από την επιρροή 
της κυρίαρχης πολιτικής.

Η αριστερίστικη-μικροαστική φλυα-
ρία περί «οργουελικών σεναρίων», που 
υλοποιούνται σήμερα απ’ αφορμή την 
πανδημία της CoviD-19, χωρίς μάλιστα 
να συνοδεύεται από προσκλητήρια για 
μαζική ανυπακοή (που θα έπρεπε, αν 
ήθελε να είναι συνεπής με τον εαυτό 
της), επιτρέπει στον κάθε Μητσοτάκη 
και στον κάθε Τσίπρα να εμφανίζεται 
ως προστάτης του λαού, ενώ στην 
πραγματικότητα διαχειρίζονται μια κρί-
ση, για την ένταση της οποίας φέρουν 
εγκληματικές ευθύνες, και τη διαχειρί-
ζονται προς όφελος του κεφαλαίου.

Το αστικό κράτος έχει αποδείξει 
άπειρες φορές ότι δε χρειάζεται επιδη-
μίες και έκτακτες καταστάσεις για να 
πάρει τα πιο σκληρά μέτρα καταστο-
λής. Οταν δεν αποσπά τη συναίνεση, 
καταφεύγει άμεσα στην καταστολή. 
Οι μηχανισμοί του είναι έτοιμοι να 
επέμβουν σε κάθε περίπτωση που θα 
αισθανθούν απειλή από τον «εσωτερικό 
εχθρό». Για να μην πάμε στο παρελθόν, 
ας θυμηθούμε τι έγινε την περίοδο των 
Μνημονίων. Οσο οι «αγανακτισμένοι» 
των πλατειών απλώς μούντζωναν με 
κατεύθυνση τη Βουλή, τονίζοντας τον 
ειρηνικό χαρακτήρα της διαμαρτυρίας 
τους, το αστικό κράτος έδειχνε ανοχή. 
Οταν υπήρξε βιαιότητα στο κίνημα 
αντίστασης στα Μνημόνια, με αποκο-
ρύφωμα το βράδυ της 12ης Φλεβάρη 
του 2012, το κράτος επιτέθηκε με απο-
φασιστικότητα και αγριότητα.

Το θέμα δεν είναι να κλαψουρίζουμε 
επικαλούμενοι «οργουελικά καθεστώ-
τα», αλλά να αφοπλίσουμε την αστική 
εξουσία, τραβώντας την εργατική τάξη 
και το λαό από την επιρροή της. Κι αυτό 
δεν επιτυγχάνεται χωρίς αιτήματα για 
την αποτελεσματική προστασία του 
λαού από την επιδημία. Αν ο λαός τρα-
βηχτεί από την πολιτική ουράς στον κά-
θε Τσιόδρα και στον κάθε Μητσοτάκη, 
αν δώσει αγώνα για την προστασία της 
δημόσιας υγείας και της ζωής των πιο 
ευάλωτων ανθρώπων του (ηλικιωμένων, 
με υποκείμενα νοσήματα, με πεσμένο 
ανοσολογικό σύστημα), θα μπορέσει να 
δώσει με αξιώσεις τη μάχη ενάντια σ’ 
αυτά που θα ακολουθήσουν (γιατί είναι 
σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν).

Η διεθνής εμπειρία
Είναι, επίσης, ολοφάνερο ότι με την 

αποθέωση της «ατομικής ευθύνης», 
στην οποία εναποθέτουν τα πάντα, οι 
κυβερνώντες προσπαθούν να κρύψουν 
τις δικές τους εγκληματικές ευθύνες για 
την εξάπλωση της επιδημίας και για τη 
διάλυση του δημόσιου συστήματος 

Υγείας. Αυτό, όμως, μπορεί να αποκα-
λυφθεί στα μάτια του ελληνικού λαού 
μόνο όταν υπάρχουν αιτήματα για την 
προστασία από την επιδημία και όχι 
όταν υπάρχει μόνο αντι-κατασταλτική 
καταγγελία (η οποία ακόμα και στα μά-
τια των καλοπροαίρετων φαντάζει σαν 
«γκρίνια»). Και για να μιλήσουμε συγκε-
κριμένα, όταν η κυβέρνηση αποφασίζει 
απαγόρευση κυκλοφορίας, η ταξική 
απάντηση πρέπει να είναι: κλείστε κάθε 
μη αναγκαία παραγωγική, εμπορική και 
άλλη οικονομική δραστηριότητα, για να 
μπει φραγμός σε κάθε εστία δυνητικής 
διάδοσης της επιδημίας και να έχει 
νόημα κάθε άλλο μέτρο «κοινωνικής 
αποστασιοποίησης». 

Η διεθνής εμπειρία πρέπει να είναι 
οδηγός μας σ’ αυτό το μέτωπο. Ελληνας 
γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο 
του Μπέργκαμο, έλεγε πριν από μερι-
κές μέρες ότι η μόνη λύση που έχουν 
τώρα είναι να μη βγαίνουν καν από τα 
σπίτια τους οι άνθρωποι! Ελεγε χαρα-
κτηριστικά: «Το πρώτο πράγμα που μας 
είπαν οι Κινέζοι, ήρθε κλιμάκιο κινέζων 
γιατρών για να μας δώσουν συμβου-
λές, το πρώτο πράγμα που είπαν είναι: 
κυκλοφορούν ακόμα πάρα πολλοί στο 
δρόμο. Κι αυτό πρέπει να καταλάβει ο 
κόσμος, το έχουν καταλάβει εδώ αλλά 
το έχουν καταλάβει με πολύ υψηλό κό-
στος ζωών». Αυτό κανένας δε δικαιού-
ται να το πετάξει στα σκουπίδια. Εκτός 
αν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο 
που περιέγραφε με δραματικό τρόπο ο 
ίδιος γιατρός: «Κοιτάξτε εμείς εφαρμό-
ζουμε  αυτή τη στιγμή πολεμική ιατρική, 
ιατρική μάχης. Κι όπως γίνεται, δυστυ-
χώς, όπως βλέπετε στα έργα, όπου δια-
λέγει - έρχεται ο αναισθησιολόγος, δεν 
το κάνω εγώ προσωπικά- έρχονται οι 
αναισθησιολόγοι, οι οποίοι έχουν την 
τελευταία λέξη στο αν ο ασθενής θα 
μπει ή όχι σε μια εντατική, και αποφασί-
ζουμε: αυτός μπορεί, αυτός δεν μπορεί. 
Λοιπόν, επομένως είναι κατά κάποιο 
τρόπο ο γιατρός ένας θεός, ο επί γης 
θεός, εκείνη τη στιγμή, δυστυχώς…».

Δείτε τι γίνεται στην Ιταλία: τα ρε-
φορμιστικά και αστικά συνδικάτα ανα-
γκάστηκαν από τους εργάτες να προ-
κηρύξουν 24ωρη απεργία, ζητώντας 
να φύγουν τα «παραθυράκια» από την 
κυβερνητική απόφαση και να σταματή-
σει κάθε μη αναγκαία βιομηχανική και 
άλλη δραστηριότητα. Για να κλειστούν 
στα σπίτια τους, σε αυστηρή καραντίνα, 
μπας και σταματήσει η εξάπλωση της 
επιδημίας, έστω και τόσο αργά.

Δείτε τι ζητούν εργάτες της Bic: να 
κλείσει το εργοστάσιο. Εργάτες του 
ΟΤΕ: να κλείσουν τα καταστήματα, να 
σταματήσουν οι πωλήσεις, να εργάζε-
ται η επιχείρηση μόνο με το απαραίτητο 
προσωπικό ασφάλειας. Ταξικά αιτήμα-
τα και όχι αντι-κατασταλτική φλυαρία.

Συνολική πρόταση
Είναι αλήθεια ότι στην αρχή όλοι 

(και δεν εξαιρούμε τους εαυτούς μας) 
υποτιμήσαμε τον κίνδυνο. Περισσότε-
ρο μιλούσαμε ενάντια στην υστερία και 
λιγότερο για τον κίνδυνο. Σε ό,τι μας 
αφορά, δε θα επικαλεστούμε τις λειψές 
πληροφορίες που έφταναν στη χώρα 
μας. Θα παραδεχτούμε την αδυναμία 
μας (η συνειδητοποίηση της οποίας μας 
κάνει πιο σοφούς). Ομως, όταν συνει-
δητοποιήσαμε τον κίνδυνο σε όλες του 

τις διαστάσεις, δε διστάσαμε να βγού-
με δημόσια με μια συνολική πρόταση.

u Διακηρύξαμε ότι δεν πρέπει να 
δώσουμε λευκή επιταγή στην κυ-
βέρνηση και το αστικό κράτος. Να 
μην τους εμπιστευτούμε τις ζωές των 
ανθρώπων μας. Να τους πιέζουμε να 
πάρουν όλο και πιο αποφασιστικά μέ-
τρα, με κριτήριο την προστασία της 
δημόσιας υγείας και της ζωής των 
ηλικιωμένων και των χρόνια ασθενών 
και όχι με κριτήριο τη λειτουργία του 
καπιταλισμού και την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων.

u Ζητήσαμε ενίσχυση του δημόσιου 
συστήματος Υγείας, με προσλήψεις για-
τρών και νοσηλευτών, με δημιουργία 
κλινών ΜΕΘ, με την προμήθεια όλων 
των μέσων που χρειάζονται οι μαχητές 
της πρώτης γραμμής (γιατροί, νοσηλευ-
τές, διασώστες, τραυματιοφορείς κ.ά.) 
για να δώσουν με αξιώσεις τη μάχη, με 
επίταξη του ιδιωτικού τομέα (εγκατα-
στάσεων και υλικού) κτλ. κτλ.

u Ομως, κανένα σύστημα Υγείας, 
ακόμα και το πιο ανεπτυγμένο, δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει μια πανδημία 
που εξελίσσεται σε μικρό χρονικό διά-
στημα. Αν είχαμε 2.000 κλίνες ΜΕΘ, 
πλήρως εξοπλισμένες και στελεχωμέ-
νες, αλλά μέσα σε μια βδομάδα προ-
έκυπταν 3.000 βαριά περιστατικά, τα 
1.000 θα έμεναν χωρίς περίθαλψη. Οι 
γιατροί θα αναγκάζονταν να κάνουν 
επιλογή περιστατικών, όπως γίνεται εδώ 
και πολλές μέρες στην Ιταλία, πλέον και 
στην Ισπανία. Επομένως, προέκυψε επι-
τακτική ανάγκη για λήψη μέτρων περι-
ορισμού της εξάπλωσης της επιδημίας. 
Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή 
να ανασταλεί άμεσα κάθε παραγωγική, 
εμπορική και άλλου τύπου οικονομική 
δραστηριότητα του καπιταλισμού και 
του κράτους του, πλην των απαραίτη-
των για την τροφοδοσία του λαού με 
είδη άμεσης ανάγκης και της κοινής 
ωφέλειας, χωρίς καμιά απώλεια για 
τους εργαζόμενους, που πρέπει να εξα-
κολουθήσουν να παίρνουν ολόκληρο το 
μισθό τους και πλήρη ασφάλιση. Και κά-
θε φορά που η κυβέρνηση έπαιρνε κά-
ποια περιοριστικά μέτρα, ζητούσαμε να 
πάει στην ουσία του περιορισμού, στην 
αναστολή της παραγωγικής, εμπορι-
κής και υπηρεσιακής λειτουργίας των 
μη απαραίτητων καπιταλιστικών επι-
χειρήσεων, για να εξαλειφθούν εστίες 
μαζικής συγκέντρωσης ανθρώπων και 
επομένως δυνατότητας μετάδοσης 
του ιού, αλλά και να περιοριστούν οι μη 
αναγκαίες μετακινήσεις.

u Απαιτήσαμε να μην πληρώσουν 
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι τη νέα 
κρίση. Να απαγορευτούν οι απολύσεις, 
να πληρώνονται κανονικά και να ασφα-
λίζονται πλήρως οι εργαζόμενοι στις 
επιχειρήσεις που κλείνουν, από τους 
καπιταλιστές και όχι με κρατικά προνοι-
ακά επιδόματα πείνας. Και συνεχίζουμε 
τον αγώνα σ' αυτή την κατεύθυνση.

ΥΓ. Ας σταματήσουν κάποιοι να μας 
κουνούν το δάχτυλο παριστάνοντας 
τους ντούρους μαχητές ενάντια στην 
κρατική καταστολή. Εκτός των άλλων γί-
νονται και γελοίοι. Γιατί όταν εμείς (και 
όχι μόνον εμείς) ορθώναμε ανάστημα 
ενάντια σε εφιαλτικές εκδηλώσεις της 
κρατικής καταστολής, αυτοί όχι μόνο 
σφύριζαν αδιάφορα, αλλά δεν έχαναν 
ευκαιρία να προβοκατορολογούν.

Επαναστατική-ταξική υπευθυνότητα ενάντια στο 
κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό
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Κοροναϊός στη Δύση

Πλημμελείς έλεγχοι με τις πλάτες του ΠΟΥ
«Εχουμε ένα απλό μήνυμα προς 

όλες τις χώρες: Ελέγξτε, ελέγ-
ξτε, ελέγξτε». Αυτό το μήνυμα έστειλε 
ο Γενικός Γραμματέας του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
Τέντρος Αντχάνομ Γκεμπρεγέσους, 
στη συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας 
16 Μάρτη. Η δήλωση αυτή έγινε με-
ρικές μέρες αφότου ο ΠΟΥ κήρυξε 
(καθυστερημένα) πανδημία και τη μέ-
ρα που τα κρούσματα είχαν «αισίως» 
φτάσει τα 180 χιλιάδες παγκόσμια. 
Στην Ιταλία, είχαν ήδη αρχίσει να 
αυξάνονται ραγδαία (εκθετικά). Χα-
ρακτηριστικά αναφέρουμε ότι από τις 
10 Μάρτη, που η Ιταλία αποφάσισε να 
πάρει πιο αυστηρά περιοριστικά μέ-
τρα, μέχρι τις 16 Μάρτη, που έγιναν 
οι παραπάνω δηλώσεις του Γ.Γ. του 
ΠΟΥ, δηλαδή μέσα σε έξι μέρες, τα 
κρούσματα στην Ιταλία είχαν σχεδόν 
τριπλασιαστεί και οι θάνατοι σχεδόν 
τετραπλασιαστεί!

Επομένως, ο ΠΟΥ είχε όλα τα στοι-
χεία που έδειχναν ραγδαία εξάπλωση 
του ιού στην Ευρώπη. Η ανησυχία που 
είχε εκφράσει στις 30 Γενάρη ο ΠΟΥ 
είχε γίνει ήδη επίσημα από τον ίδιο 
«πανδημία» στις 12 Μάρτη. Επρεπε 
όμως να περάσουν κι άλλες μέρες 
για να στείλει αυτό το «μήνυμα» ο 
Γ.Γ. του ΠΟΥ. «Τι θα θέλατε να κάνει 
ο ΠΟΥ», θα μας ρωτήσει κάποιος. 
«Να αποκτήσει μαντικές ικανότητες 
και να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί η 
πανδημία; Αλλωστε από την αρχή ο 
ΠΟΥ ζητούσε ελέγχους». 

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η κα-
θυστέρηση της δήλωσης (που έχει 
κι αυτή τη σημασία της, γιατί όταν 
η πανδημία εξελίσσεται εκθετικά, οι 
μέρες μετράνε όσο οι μήνες σε άλλες 
περιπτώσεις), όσο η ίδια η οδηγία του 
ΠΟΥ για τους ελέγχους. Οδηγία που 
δίνεται ακόμα και σήμερα. Ελεγχοι 
που είναι περιορισμένοι, για οικονο-
μικούς λόγους προφανώς …

Κερκόπορτα
Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ, 

οι εργαστηριακοί έλεγχοι ανίχνευ-
σης του κοροναϊού πρέπει να γίνο-
νται μόνο για τα «ύποπτα κρούσμα-
τα». Οχι μόνο στις χώρες που έχουν 
σποραδικά κρούσματα, αλλά και 
στις χώρες που έχουν κατά συρροή 
κρούσματα, δηλαδή κρούσματα 
που  «σχετίζονται με αλυσίδες με-
τάδοσης» (Οδηγία της 22/3/2020, 
με τίτλο «Critical preparedness, 
readiness and response actions for 
COVID-19» - «Κρίσιμες δράσεις προ-
ετοιμασίας, ετοιμότητας και απάντη-
σης για τον COVID-19» βλ. https://
www.who.int/publications-detail/
critical-preparedness-readiness-and-
response-actions-for-covid-19).

Ο ορισμός «ύποπτα κρούσματα» 
τροποποιήθηκε από τον ΠΟΥ μέσα 
σε ένα περίπου μήνα. Αυτή η τροπο-
ποίηση, όπως θα δούμε παρακάτω, 
ανοίγει την «κερκόπορτα» για την 
παράλειψη εργαστηριακών ελέγχων 
ανίχνευσης του κοροναϊού. Ελέγχων 
που ο ίδιος ο Γ.Γ. του ΠΟΥ θεωρεί 
σήμερα πολύ σημαντικούς, γιατί δι-
αφορετικά βρισκόμαστε στο σκοτά-
δι σχετικά με το βαθμό εξάπλωσής 
του αλλά και άλλα θέματα (όπως το 
ποσοστό θνητότητας)!

Ας διαβάσουμε, λοιπόν, τον ορι-
σμό του που δίνει ο ΠΟΥ στις οδη-
γίες με τίτλο «Global surveillance for 
COVID-19 caused by human infection 
with COVID-19 virus» - «Παγκόσμια 
επιτήρηση για την COVID-19, που 
προκλήθηκε από ανθρώπινη μό-
λυνση με τον ιό COVID-19», στις 
20/3/2020 (βλ. https://apps.who.int/
iris/handle/10665/331506):

«Υποπτο κρούσμα
Α. Ασθενής με οξεία αναπνευστική 

ασθένεια (πυρετός και τουλάχιστον 
ένα σημάδι/σύμπτωμα αναπνευστι-
κής ασθένειας, δηλαδή βήχας, περι-
ορισμός αναπνοής) ΚΑΙ χωρίς καμία 
άλλη αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως 
την κλινική εικόνα ΚΑΙ με ιστορικό τα-
ξιδιού ή κατοικίας σε χώρα/περιοχή 
που παρουσιάζει τοπική μετάδοση της 
νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια 14 
ημερών πριν την εκδήλωση των συ-
μπτωμάτων.

ή
Β. Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία 

ασθένεια του αναπνευστικού ΚΑΙ να 
έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμέ-
νο ή πιθανό κρούσμα COVID-19 (σ.σ. 
ύποπτο κρούσμα, για το οποίο το απο-
τέλεσμα του τεστ δεν ήταν καθαρό) τις 
τελευταίες 14 μέρες πριν από την εκ-
δήλωση των συμπτωμάτων.

ή
Γ. Ασθενής με σοβαρή μόλυνση 

του αναπνευστικού (πυρετός και του-
λάχιστον ένα σημάδι/σύμπτωμα ανα-
πνευστικής ασθένειας, δηλαδή βήχας, 
περιορισμός αναπνοής) ΚΑΙ να χρει-
άζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο ΚΑΙ 
χωρίς άλλη αιτιολογία που να εξηγεί 
πλήρως την κλινική εικόνα» (τα κεφα-
λαία «ΚΑΙ» είναι του πρωτότυπου).

Αυτό σημαίνει ότι για να πραγματο-
ποιηθεί σε κάποιον το τεστ ανίχνευ-
σης του νέου κοροναϊού θα πρέπει 
να είναι ήδη σοβαρά άρρωστος ή να 
είναι αρκετά άρρωστος αλλά να έχει 
ιστορικό ταξιδιού σε περιοχή εξάπλω-
σης του ιού ή να έχει έρθει σε επαφή 
με άρρωστο. Αρα, οι ασυμπτωματικοί 
αλλά πιθανώς νοσούντες (όπως π.χ. 
το διοικητικό και το νοσηλευτικό προ-
σωπικό ενός νοσοκομείου, οι οδηγοί 
μέσων μεταφοράς κτλ) εξαιρούνται 
από αυτό το τεστ. Εξαιρούνται ακόμα 
κι αυτοί που μπορεί να ήρθαν σε επα-
φή με νοσούντες (π.χ. ήταν στο ίδιο 
σπίτι ή στην ίδια δουλειά) αλλά δεν 
εμφάνισαν συμπτώματα. Εξαιρούνται 
κι αυτοί που ταξίδεψαν σε μέρη εξά-
πλωσης του ιού, αλλά δεν εμφάνισαν 
συμπτώματα! Τέλος, εξαιρούνται οι 
εργαζόμενοι που δουλεύουν στον 
ίδιο χώρο με νοσούντες ή ταξίδεψαν 
μαζί τους.

Ολοι αυτοί, κατά τον ΠΟΥ, δε 
χρειάζεται να κάνουν το τεστ ανί-
χνευσης του ιού. Ομως, είναι πιθα-
νοί μεταδότες του ιού και κανείς δεν 
μπορεί να το αποκλείσει αυτό. Από τη 
μια μας λένε ότι πρέπει να συμπερι-
φερόμαστε όλοι ως δυνητικοί φορείς 
του ιού και να εφαρμόζουμε αυστηρά 
μέτρα «κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης» και από την άλλη δεν κάνουν 
τεστ ανίχνευσης ούτε σε εκείνους 
που συγκεντρώνουν αυξημένες πιθα-
νότητες να φέρουν τον ιό!

Το εξοργιστικό όμως είναι ότι στην 

προηγούμενη Οδηγία του ΠΟΥ, 
που εκδόθηκε στις 31 Γενάρη (βλ.
https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/330857/WHO-2019-
nCoV-SurveillanceGuidance-2020.3-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y), 
για το ίδιο ακριβώς ζήτημα, ο ορισμός 
για τα «ύποπτα κρούσματα» ήταν πιο 
αυστηρός! Εκεί αναφερόταν ρητά 
ότι ασθενείς με οποιαδήποτε ασθέ-
νεια του αναπνευστικού (όπως η 
περίπτωση Β στον νεότερο ορισμό 
που παραθέσαμε παραπάνω), αν τις 
προηγούμενες 14 μέρες εργάζονταν 
ή παρευρίσκονταν σε εγκατάσταση 
υγειονομικής περίθαλψης που πε-
ριθάλπει ασθενείς με επιβεβαιω-
μένα ή πιθανά κρούσματα του νέου 
κοροναϊού, συμπεριλαμβάνονται 
στα ύποπτα κρούσματα, δηλαδή θα 
πρέπει να ελεγχθούν εργαστηριακά.  
Αυτές οι περιπτώσεις εξαιρέθηκαν 
δύο μήνες μετά!

Και δεν είναι μόνον αυτό. Στην 
Οδηγία της 31ης Γενάρη, ο ΠΟΥ όρι-
ζε με πιο αυστηρό τρόπο την «επαφή» 
με τους νοσούντες. Στον ορισμό της 
«επαφής» (contact) συμπεριλαμβά-
νονταν όχι μόνο η φυσική επαφή ή 
το να βρίσκεσαι σε κοντινή απόστα-
ση (1m) για πάνω από 15 λεπτά ή να 
περιθάλπεις ασθενείς με κοροναϊό 
χωρίς τα απαραίτητα προστατευτικά 
μέσα (όπως αναφέρεται στον ορισμό 
της Οδηγίας της 20ής Μάρτη), αλλά 
ακόμα και η απλή παραμονή στο ίδιο 
περιβάλλον με ασθενή,  το να έχεις 
ταξιδέψει μαζί με ασθενή, το να ζεις 
στο ίδιο σπίτι με ασθενή για 14 μέρες 
μετά από την εκδήλωση των συμπτω-
μάτων του ή να είσαι στην ίδια σχολι-
κή τάξη μαζί του, αλλά και η εργασία 
σε κοντινή απόσταση με ασθενή του 
νέου κοροναϊού.

Oλα αυτά απαλείφθηκαν στην τε-
λευταία Οδηγία! Προσέξτε ιδιαίτερα 
το τελευταίο. Η εργασία σε κοντινή 
απόσταση με επιβεβαιωμένο ασθε-
νή δε θεωρείται πλέον επαρκής 
λόγος για να κάνεις το τεστ! Αυτό 
απάλλαξε τους καπιταλιστές από… 
μπελάδες, αν στην εργασία βρεθεί 
ένα κρούσμα, γιατί αν γίνονταν τεστ 
και διαπιστώνονταν και άλλα κρού-
σματα, οι εργαζόμενοι θα έπρεπε να 
απομονωθούν για 14 μέρες. Ενώ αν ο 
εργαζόμενος δε γνωρίζει αν έχει τον 
κοροναϊό και είτε είναι ασυμπτωματι-
κός είτε έχει πολύ ήπια συμπτώματα, 
δε θα χρειαστεί να μείνει σπίτι (και ο 
καπιταλιστής να τον πληρώνει… θεω-
ρητικά τουλάχιστον). 

Με την αλλαγή των ορισμών του 
«ύποπτου κρούσματος» και της 
«επαφής», ο ΠΟΥ, αντί να αυστη-
ροποιήσει το πλαίσιο των ελέγχων, 
το ελάφρυνε! Κι αυτό παρά το ξέ-
σπασμα της πανδημίας και τη γνώση 
–πλέον- ότι εκεί που έγιναν εκτετα-
μένοι έλεγχοι, η εξάπλωση του ιού 
περιορίστηκε! Σημειώνουμε ότι αυτά 
τα αναφέρουν οι αναλυτικές οδηγίες 
του ΠΟΥ προς τις χώρες και όχι οι δη-
λώσεις στελεχών του. Ομως οι οδη-
γίες είναι που έχουν τη μεγαλύτερη 
σημασία, γιατί πίσω απ’ αυτές οχυρώ-
νονται οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι 
Τσιόδρες. Είναι αυτό εγκληματικό ή 
όχι; Διευκόλυνε τους καπιταλιστές 
και τα κράτη τους, στο στόχο τους 

«να περιοριστούν οι συνέπειες στην 
οικονομία» σε βάρος ανθρώπινων 
ζωών ή όχι; Κρίνετε μόνοι σας. 

Επιθετική πολιτική 
ελέγχων

Κι όμως, υπήρξαν αστικές χώρες 
που δεν ακολούθησαν τις συγκρατη-
μένες οδηγίες του ΠΟΥ. Ηταν πρώτα 
απ’ όλα η Σιγκαπούρη και η Νότια 
Κορέα. Χώρες που είχαν πληγεί 
πριν από 18 χρόνια από τον SARS. 
Γι’ αυτό και επέβαλαν ταξιδιωτικές 
απαγορεύσεις και εκτεταμένους 
ελέγχους από την αρχή, χωρίς να 
το ζητά ο ΠΟΥ, ο οποίος ακόμα και 
σήμερα δε θεωρεί αποτελεσματι-
κές τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, 
αλλά θεωρεί «συνετό, οι ταξιδιώτες 
που είναι άρρωστοι να καθυστερή-
σουν ή να αποφύγουν το ταξίδι στις 
πληττόμενες περιοχές, ειδικά οι ηλι-
κιωμένοι ταξιδιώτες και άνθρωποι με 
χρόνιες ασθένειες» (βλ. https://www.
who.int/news-room/articles-detail/
updated-who-recommendations-
for-international-traffic-in-relation-
to-covid-19-outbreak). Ακόμα και 
άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, κατά 
τον ΠΟΥ, είναι απλά «συνετό» να μην 
ταξιδέψουν σε περιοχές εξάπλωσης 
του κοροναϊού! Προσέξτε πόσο ήπια 
αντιμετωπίζει το θέμα ο ΠΟΥ ακό-
μα και σήμερα! Μη διαταραχτεί ο 
τουρισμός επειδή θα φοβηθεί ο 
κόσμος!

Οπως αναφέραμε σε προηγού-
μενο άρθρο της «Κ» (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/1044/Διε-
θνή/35168.Το-παράδειγμα-των-χω-
ρών-απ-όπου-είχε-περάσει-ο), οι αρ-
χές της Σιγκαπούρης (με 6.5 εκατομ-
μύρια πληθυσμό) δεν άφησαν τίποτα 
όρθιο στον αγώνα τους κατά του νέου 
κοροναϊού (πράγμα που παραδέχτηκε 
ο Γ.Γ. του ΠΟΥ). Δεν επέβαλαν μόνο 
αυστηρές ταξιδιωτικές οδηγίες (είχαν 
απευθείας πτήσεις από τη Γουχάν), 
αλλά έβαλαν σε 14ήμερη καραντί-
να ακόμα και ασυμπτωματικούς 
που έτυχε να έχουν οποιασδήποτε 
μορφής επαφή με νοσούντες! Ετσι, 
πέτυχαν τα κρούσματα να μην ξεπε-
ράσουν ποτέ (ακόμα και σήμερα) τις 
μερικές εκατοντάδες!

Οπως μας πληροφορεί  άρθρο των 
«New York Times» την Παρασκευή 20 
Μάρτη, με τον εύγλωττο τίτλο: «Δεν 
μπορείτε να ελεγχθείτε; Ισως να βρί-
σκεστε σε λάθος χώρα – Αποφάσεις 
και σφάλματα που έγιναν εδώ και 
μήνες προκάλεσαν ανισόμετρους 
ελέγχους παγκόσμια. Η επιστήμη, 
όπως αποδεικνύεται, ήταν το εύκολο 
πράγμα» (βλ.  https://www.nytimes.
com/2020/03/20/world/europe/
coronavirus-testing-world-countries-
cities-states.html), η Νότια Κορέα 
έκανε τους πιο εκτεταμένους ελέγ-
χους στον κόσμο, εξετάζοντας πά-
νω από 250 χιλιάδες ανθρώπους. 
Γι’ αυτό και τα κρούσματα, αν και 
πολλά (πλησιάζουν τις εννέα χιλιά-
δες), αποτελούν το ένα έκτο των 
κρουσμάτων της Ιταλίας και οι θά-
νατοι μόλις το ένα πεντηκοστό!

Αυτό συμβαίνει γιατί οι έλεγχοι θα 
πρέπει να γίνουν από την αρχή και 
όχι όταν η επιδημία πάρει εκρηκτι-
κές διαστάσεις (όπως στην Ιταλία). 

Τότε είναι μάλλον αργά. Επισημαίνει 
το άρθρο των ΝΥΤ: 

«Ομως οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι 
η αποφασιστική στιγμή, τότε που οι 
εκτεταμένες δοκιμές ίσως να είχαν 
επιτρέψει στους αξιωματούχους (σ.σ. 
του κράτους) να είναι μπροστά από 
την ασθένεια, πέρασε εδώ και πάνω 
από ένα μήνα. Δεν ήταν επιστημονι-
κό πρόβλημα. Οι ερευνητές λένε ότι 
το τεστ του ιού είναι σχετικά εύκολο 
να αναπτυχθεί. Το χάσμα μεταξύ των 
“πρέπει” ή “δεν πρέπει” να γίνουν τα 
τεστ, αντικατοπτρίζει -υποστηρίζουν οι 
επιστήμονες- περισσότερο τις πολιτι-
κές, τις στρατηγικές δημόσιας υγείας 
και σε ορισμένες περιπτώσεις τα 
σφάλματα (σ.σ. που έγιναν σε ορισμέ-
να τεστ, όπως στις ΗΠΑ). Ο κόσμος 
ίσως να πληρώνει γι’ αυτά τα παρα-
πατήματα σήμερα. Τα τεστ είναι στο 
κέντρο της προσπάθειας να καταπολε-
μηθεί η επέκταση του ιού. Χώρες που 
κάνουν τεστ μπορούν να απομονώ-
σουν μολυσμένους ανθρώπους και να 
εμποδίσουν ή να επιβραδύνουν νέες 
μολύνσεις. Χωρίς έγκαιρα και πλατιά 
εφαρμοζόμενα τεστ, οι αξιωματούχοι 
της Υγείας και αυτοί που καθορίζουν 
την πολιτική θα κινούνται στα τυφλά, 
λένε οι επιδημιολόγοι». 

Το ότι αυτοί που σχεδιάζουν τις 
πολιτικές κινούνται στα τυφλά χωρίς 
εκτεταμένα τεστ το παραδέχτηκε και 
ο Γ.Γ. του ΠΟΥ. Ομως, κατά τον ΠΟΥ, 
τα «εκτεταμένα τεστ» αφορούν ση-
μαντικά λιγότερους ανθρώπους από 
αυτούς που πιθανότατα να έχουν μο-
λυνθεί, όπως αποδείξαμε παραπάνω!

Για τα… φράγκα, ρε 
γαμώτο!

Είναι βέβαιο ότι οι πλημμελείς 
έλεγχοι που έγιναν και οι συστάσεις 
του ΠΟΥ για ελέγχους με… σύνεση, 
έχουν καθαρά οικονομική βάση. Γιατί 
μπορεί το τεστ να κοστίζει γύρω στα 
36 με 50 δολάρια το άτομο (τόσο το 
πληρώνει η αμερικάνικη υπηρεσία 
Medicade, σύμφωνα με τους «New 
York Times», βλ. https://www.nytimes.
com/2020/03/19/health/coronavirus-
tests-bills.html), όμως αν το ποσό πολ-
λαπλασιαστεί επί κάποιες εκατοντά-
δες χιλιάδες άτομα, βγαίνει ένα ποσό 
που τα αστικά κράτη θα προτιμούσαν 
να γλιτώσουν. Συγκρίνοντας, βέβαια, 
το ποσό αυτό με τα λεφτά που δίνουν 
ως ενίσχυση στους καπιταλιστές, 
πρόκειται για ψίχουλα. Γιατί πολλα-
πλασιάζοντας τα 50 δολάρια επί 250 
χιλιάδες (έστω) άτομα, το ποσό είναι 
μόλις 12.5 εκατομμύρια δολάρια (ούτε 
12 εκατομμύρια ευρώ)! 

Ωστόσο, χώρες σαν τη Γαλλία 
αναφέρουν πολύ μικρότερους αριθ-
μούς ελέγχων από τη Νότια Κορέα 
(ούτε 50 χιλιάδες). Για την Ελλάδα 
δε χρειάζεται να πούμε πολλά. Τα 
αναφέρουν οι ίδιοι οι γιατροί: «Στο 
νοσοκομείο μου, αν έρθεις εσύ που 
είσαι νέος και έχεις πυρετό, αλλά 
δεν έχεις ούτε δύσπνοια, ούτε είναι 
πεσμένο το οξυγόνο σου, δε σου γί-
νεται τεστ. Η συμβουλή είναι να κά-
τσεις σπίτι σου καραντίνα» (από κα-
ταγγελία γιατρού του νοσοκομείου 
«Σωτηρία», βλ. http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/35187.«Δεν-είμαστε-
κρέας-για-τα-κανόνια»-–-Γιατροί).
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Οι ιταλοί εργάτες 
αντιστέκονται στη 
δολοφονική ασυδοσία 
των καπιταλιστών

Τα τρία βασικά συνδικάτα των μεταλλεργατών 
της βόρειας Λομβαρδίας, FIOM, FIM και UILM, 
αναγκάστηκαν να ανακοινώσουν σήμερα, Δευτέρα 
23 Μάρτη, ότι θα καλέσουν σε απεργία, απαιτώ-
ντας να σταματήσει η παραγωγή στο βιομηχανικό 
κλάδο του μετάλλου, προκειμένου να προστατευ-
τεί η υγεία των εργατών που δουλεύουν εκεί. Πα-
ράλληλα, καταγγέλλουν την κυβέρνηση Κόντε ότι 
το διάταγμα που εξέδωσε έχει νομικά παραθυρά-
κια και εξαιρέσεις που δίνουν τη δυνατότητα στις 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις που δε σχετίζονται με 
την παραγωγή ειδών πρώτης ανάγκης και τις υπη-
ρεσίες κοινής ωφέλειας να συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν, παρά τις χιλιάδες νεκρούς που έχει αφήσει 
η πανδημία του κοροναϊού στη χώρα και ιδιαίτερα 
στη Λομβαρδία, το βιομηχανικό της κέντρο.

Το κάλεσμα των συνδικάτων αναφέρει ότι η 
απεργία θα είναι 24ωρη και θα πραγματοποιηθεί 
την Τετάρτη, ενώ θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες.

Το κυβερνητικό διάταγμα που υπογράφηκε την 
Κυριακή 23 Μάρτη, αναφέρει ότι όλες οι «μη απα-
ραίτητες» παραγωγικές επιχειρήσεις πρέπει να 
κλείσουν μέχρι τις 3 Απρίλη, παραθέτοντας μια 
γενικόλογη λίστα με παραγωγικούς κλάδους που 
θεωρούνται απαραίτητοι και πρέπει να συνεχίσουν 
να παράγουν. Ακόμα και τώρα, μετά τους χιλιά-
δες νεκρούς και την ολοκληρωτική κατάρρευση 
του ιταλικού συστήματος υγείας, το ιταλικό αστι-
κό κράτος, πιστό στις επιταγές του κεφαλαίου, 
θυσιάζει εργάτες στο βωμό της καπιταλιστικής 
παραγωγής εν μέσω κορύφωσης της πανδημίας. 

Η κυβέρνηση της Σουηδίας 
εξακολουθεί να μην παίρνει 
μέτρα για την πανδημία!

Η σουηδική κυβέρνηση ακολουθεί τα πρωταρχικά 
χνάρια της αγγλικής κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Ολοφάνερα, για να μειώσει τους κραδασμούς 
από τη νέα διεθνή καπιταλιστική κρίση, προτιμά να θυσιά-
σει χιλιάδες πολίτες από ευπαθείς ομάδες στο βωμό της 
διάσωσης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Ακολουθώ-
ντας κατά γράμμα την τακτική Μπόρις Τζόνσον, ο πρωθυ-
πουργός της Σουηδίας Στέφαν Λεβέν καθυστερεί σκαν-
δαλωδώς να πάρει σκληρά μέτρα για την αναστολή της 
λειτουργίας επιχειρήσεων, των σχολείων, την απαγόρευση 
των συναθροίσεων, μέτρα που όπως σε όλες τις χώρες έτσι 
και στη Σουηδία θα οδηγήσουν τους πολίτες της χώρας 
να συνειδητοποιήσουν άμεσα τις σοβαρές επιπτώσεις της 
νέας πανδημίας του SARS-CoV-2. Αντ’ αυτών, αρκείται στο 
κλείσιμο των πανεπιστημίων και τμήματος της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, στην απαγόρευση των συναθροίσε-
ων άνω των 500 ατόμων και σε παραινέσεις στους πολίτες 
να αποφεύγουν ταξίδια αναψυχής και στους ηλικιωμένους 
άνω των 70 να μένουν στα σπίτια τους.

Οι Σουηδοί συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά και ο κο-
ροναϊός διασπείρεται ασταμάτητα στη χώρα. Τη Δευτέρα, 
αναφέρθηκαν 2.106 διαπιστωμένα κρούσματα και 25 θάνα-
τοι. Εδώ και αρκετές μέρες, διάφορα εγχώρια και διεθνή 
παπαγαλάκια υμνούσαν το «σουηδικό θαύμα» της μειωμέ-
νης εξάπλωσης του ιού, δήθεν λόγω της στρατηγικής της 
«ανοσίας αγέλης», που προέκρινε. Απλώς, η Σουηδία, όπως 
και άλλες χώρες της Ευρώπης, βρίσκονται στο στάδιο της 
μαζικής επώασης του ιού. Ο μέσος χρόνος επώασης για 
έναν φορέα είναι οχτώ μέρες. Γι’ αυτό το λόγο, η διασπορά 
στον πληθυσμό είναι εκρηκτική και εκκωφαντική μερικές 
βδομάδες μετά, σε ένα σημείο που κανείς δεν το περιμένει 
(έτσι έγινε σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία).

Ηδη, ο αριθμός των κρουσμάτων άρχισε να «ταρακου-
νάει» τμήμα των ειδικών της χώρας, που κατηγορούν τον 
πρωθυπουργό ότι υποβάλλει τον πληθυσμό στη δοκιμασία 
της ρώσικης ρουλέτας. Ο επικεφαλής επιδημιολόγος της 
κυβέρνησης, Anders Tegnell, αν και αρνείται ότι η κυβέρ-
νηση προκρίνει την «ανοσία αγέλης», επιμένει εδώ και 
βδομάδες ότι δεν μπορεί να αναχαιτιστεί η διασπορά του 
ιού στον πληθυσμό και είναι προτιμότερο να επιβραδυν-
θεί η εξάπλωση προκειμένου να αντέξει το νοσηλευτικό 
σύστημα της χώρας! Αυτό βέβαια είναι ένα θρασύτατο 
ψέμα. Το νοσηλευτικό σύστημα της χώρας βρίσκεται ήδη 
στα όρια του σε Ισπανία και Γαλλία, που αντιμετωπίζουν 
αυτή τη στιγμή το μεγάλο κύμα των κρουσμάτων, στη δε 
Λομβαρδία της Ιταλίας δεν μπορεί να αντεπεξέλθει και 
περιμένουν τα μέτρα της «κοινωνικής απομόνωσης» να 
αποδώσουν και να μειωθεί η διασπορά του ιού. Σουηδοί 
επιστήμονες ξεσπαθώνουν εναντίον των σοφισμάτων του 
Anders, κατηγορώντας την κυβερνητική τακτική για «τρελό 
πείραμα με δέκα εκατομμύρια ανθρώπους»!

Σημειώνουμε εδώ ότι ο SARS-Cov-2 έχει ήδη υποστεί 
μεταλλάξεις κατά τη διάδοσή του από την Κίνα, παρότι τα 
κρούσματα του ιού μέχρι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως είναι 
λίγο πάνω από 300.000. Η  «ανοσία αγέλης» προϋποθέτει 
τη διασπορά του ιού στο 60% του πληθυσμού σε μια χώρα, 
στην ολοκλήρωση δηλαδή του επιδημιολογικού κύκλου σε 
όλο τον πληθυσμό (ποτέ δε φτάνει μια επιδημία στο 100%).  
Μόνο που αυτό σημαίνει ότι θα νοσήσουν εκατομμύρια και 
μέσα σε εκατομμύρια ξενιστές η πιθανότητα για μετάλ-
λαξη του ιού επί τα χείρω αυξάνεται ραγδαία, με ανεξέλε-
γκτες συνέπειες, ίσως όχι μόνο για τις ευπαθείς ομάδες 
αλλά και για νεότερους. Συν τοις άλλοις, σε ένα αριθμό 
κρουσμάτων που θα αγγίζει τα εκατομμύρια, τα κρίσιμα 
περιστατικά για τις ΜΕΘ θα είναι τουλάχιστον μια τάξη 
μεγέθους παραπάνω απ’ ό,τι στην Ιταλία σήμερα, με εκατο-
ντάδες χιλιάδες να πεθαίνουν αβοήθητοι στα σπίτια τους.

Πολύ πιθανόν ο σουηδός πρωθυπουργός να αλλάξει ρό-
τα στην πορεία, όταν οι θάνατοι θα γίνουν εκατοντάδες, 
και να επιβάλει μερική απαγόρευση κυκλοφορίας όπως 
ο Τζόνσον. Ομως η εξάπλωση του ιού στο σουηδικό λαό 
θα έχει πραγματοποιηθεί και οι θάνατοι θα πολλαπλασι-
αστούν αναπόφευκτα. Το περίφημο «κράτος πρόνοιας» 
της Σουηδίας δεν προνοεί για τους πολίτες του αλλά για 
τα κέρδη των καπιταλιστών. Τα επιδόματα του «κράτους 
πρόνοιας», παροχές που κάνει ο σουηδικός καπιταλισμός 
από την υπερεκμετάλλευση των εξαρτημένων χωρών και 
την εκτεταμένη εσωτερική φορολογία, δεν μπορούν να 
κρύψουν τη στυγνή πραγματικότητα. Η εργατική τάξη θα 
καταβάλει βαρύτατο φόρο αίματος για την κρίση.

Βρετανία: Με την ουρά στα 
σκέλια ο αδίστακτος Μπόρις 

«Και όπως έχουμε δει αλλού, σε άλλες 
χώρες που επίσης έχουν φανταστικά 

συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, αυτή 
είναι η στιγμή πραγματικού κινδύνου. Για να 
το πούμε απλά, αν τόσοι πολλοί άνθρωποι 
αρρωστήσουν αυτή τη στιγμή, το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας (NHS) δε θα μπορέσει να 
το διαχειριστεί αυτό – που σημαίνει ότι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι πιθανώς να πεθάνουν, 
όχι μόνο από τον κοροναϊό αλλά κι από άλ-
λες ασθένειες». Το απόσπασμα είναι από το 
διάγγελμα του Μπόρις Τζόνσον το βράδυ 
της περασμένης Δευτέρας. Οπως είχαμε 
προβλέψει, ο Τζόνσον αναγκάστηκε να πά-
ρει σκληρά μέτρα για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του SARS-COV-2. Το αρχικό σκε-
πτικό της «ανοσίας αγέλης», που ακολουθού-
σε η βρετανική πολιτική και ιατρική ηγεσία, 
πετάχτηκε στα σκουπίδια, γιατί διαπίστωσαν 
ότι τα κρούσματα αρχίζουν να αυξάνονται 
ραγδαία. Την περασμένη Δευτέρα (23/3), 
σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Βρε-
τανία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(βλ. https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports), τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
ήταν 5.687, κατά 669 περισσότερα από την 
προηγούμενη μέρα (αύξηση 13% μέσα σε μία 
μόλις μέρα!) και οι θάνατοι 281, 48 περισσό-
τεροι σε σχέση με την προηγούμενη μέρα 
(αύξηση 20%!). Την αμέσως προηγούμενη 
μέρα (22/3), τα κρούσματα είχαν αυξηθεί 
κατά 1.035 (ποσοστό αύξησης 26% μέσα 
σε μία μόλις μέρα!) και οι θάνατοι κατά 33 
(ποσοστό αύξησης 23%)!  Για να έχετε ένα 
μέτρο σύγκρισης, σ’ αυτή την κατάσταση 
(ελαφρώς καλύτερη από αυτή που είναι τώ-

ρα η Βρετανία) βρισκόταν η Ιταλία στις 8/3 
(με 5.883 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 234 
θανάτους), δηλαδή πριν από δύο βδομάδες! 
Αρα, με μαθηματική ακρίβεια η Βρετανία 
ακολουθεί την Ιταλία.

Δεν ήταν όμως τόσο η υγεία των πολιτών 
(αυτή την έχουν γραμμένη, όπως θα δούμε 
παρακάτω), αλλά ο φόβος μην αποκαλυφθεί 
η πλήρης αδυναμία λειτουργίας του «φαντα-
στικού συστήματος υγείας» που διαθέτει η 
Βρετανία. Η αδυναμία του να προστατεύσει 
τους πολίτες της σε περιόδους κρίσης (όπως 
η σημερινή). Αν αρχίσουν να πεθαίνουν μα-
ζικά άνθρωποι, τότε είναι προφανές ότι η 
κοινωνική σταθερότητα θα αρχίσει να διαρ-
ρηγνύεται και θα υπάρχουν κίνδυνοι μελλο-
ντικών κοινωνικών εκρήξεων, πέρα από το 
σίγουρο πολιτικό τέλος του Μπόρις Τζόνσον.

Οπως έχουμε γράψει σε ανύποπτο χρό-
νο (βλ. http://www.eksegersi.gr/issue/901/
Διεθνή/27750.Χάος-και-διάλυση-στο-βρε-
τανικό-ΕΣΥ), το βρετανικό Εθνικό Σύστημα 
Υγείας (NHS) είναι εδώ και χρόνια υπό διά-
λυση, λόγω της υποχρηματοδότησης και των 
τεράστιων ελλείψεων των δημόσιων νοσοκο-
μείων σε νοσηλευτικό προσωπικό, κρεβάτια 
και αναλώσιμα ιατρικά είδη. Σύμφωνα με 
στοιχεία που από το 2017 είχε δώσει στη 
δημοσιότητα ο Μαρκ Χόλαντ, πρόεδρος 
της Ενωσης Επείγουσας Ιατρικής, η κατάρ-
ρευση του ΕΣΥ οφείλεται αποκλειστικά στην 
υποχρηματοδότησή του. Από το 2010 και 
μετά, η βρετανική κυβέρνηση έχει μειώσει 
τις δαπάνες για το ΕΣΥ κατά 2% του ΑΕΠ, 
κοινώς κατά 4,6 δισ. λίρες. Το ΕΣΥ διέθετε το 
2017 2,8 κρεβάτια νοσηλείας για κάθε 1.000 
κατοίκους, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να 

διαθέτουν 8,6 και 6,2 αντίστοιχα. 
Γι’ αυτό και ο Τζόνσον έτρεξε λαχανιασμέ-

νος να προλάβει, απαγορεύοντας τις υπαί-
θριες συγκεντρώσεις άνω των δύο ατόμων 
(εκτός κι αν μένουν στο ίδιο σπίτι), κλείνο-
ντας τα μαγαζιά (εκτός αυτών που πωλούν 
είδη πρώτης ανάγκης) και τις εκκλησίες, τα 
γυμναστήρια, τις βιβλιοθήκες κτλ, καθώς και 
απαγορεύοντας όλες τις κοινωνικές εκδηλώ-
σεις (γάμους, βαφτίσια κτλ), εκτός από τις 
κηδείες. Απαγόρεψε τις μετακινήσεις, πέραν 
αυτών που γίνονται για την εργασία και την 
καθημερινή άσκηση ή τα ψώνια για τα βασι-
κά αγαθά, και ζήτησε από τους Βρετανούς 
να μη βρίσκονται στα σπίτια τους με φίλους. 
Στη δουλειά πηγαίνουν κανονικά, όμως!

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η Βρε-
τανία θα προλάβει να μη γίνει Ιταλία, πράγ-
μα –δυστυχώς- εξαιρετικά δύσκολο από τη 
στιγμή που ο ιός έχει εξαπλωθεί ανεξέλε-
γκτα στη χώρα. Αν γνώμονάς τους ήταν η 
υγεία του λαού, τότε θα είχαν πάρει έγκαι-
ρα πολύ πιο αυστηρά μέτρα, αφού γνώριζαν 
ότι στην Ιταλία γίνεται χαμός. Ομως, δεν 
ήθελαν να διαταράξουν την καπιταλιστική 
οικονομία και αυτό κάνουν και τώρα, παρά 
τα σκληρά μέτρα. Γιατί αφήνοντας κανονικά 
την εργασία στην παραγωγή, το εμπόριο, τις 
υπηρεσίες, αφήνουν ανοικτή την κερκόπορ-
τα διάδοσης του ιού. Ημίμετρα παίρνουν 
ακόμα και τώρα και θα το πληρώσουν ακρι-
βά αυτό. Η Ιταλία τώρα το κατάλαβε και άρ-
χισε να κλείνει παραγωγικές μονάδες (βλ. 
https://www.politico.eu/article/italy-closes-
all-nonessential-factories-to-halt-spread-of-
coronavirus-giuseppe-conte/), αλλά είναι 
πια αργά.

Ο Λι Ουενλιάνγκ ήταν από τους πρώτους 
ανθρώπους στον κόσμο που κατάλα-

βε την επικινδυνότητα του νέου κοροναϊού. 
Οφθαλμίατρος, εργαζόταν ως ειδικευόμε-
νος γιατρός σε νοσοκομείο της Γουχάν, το 
επίκεντρο της νόσου, όταν στα τέλη Δεκέμ-
βρη διαπίστωσε ότι επιβεβαιώθηκαν περι-
πτώσεις όπως ο SARS στην αγορά ψαριών 
και λαχανικών Χουανάν. Ηταν 29 Δεκέμβρη 
όταν έστειλε το πρώτο μήνυμα σε συναδέλ-
φους και φίλους (με το κινέζικο Weibo που 
είναι κάτι σαν το Twitter), προειδοποιώντας 
τους να πάρουν μέτρα για την ασφάλεια 
των οικογενειών τους. Δεν ήταν ο μόνος. 
Επτά ακόμα άτομα έκαναν το ίδιο. Ολοι 
συνελήφθησαν πέντε μέρες μετά (στις 3 
Γενάρη) από την τοπική αστυνομία για «δι-
ασπορά ψευδών ειδήσεων» και «διατάραξη 
κοινής ειρήνης»! 

Ο Λι υποχρεώθηκε να υπογράψει ψευ-
δή δήλωση μετάνοιας. Στις 10 Γενάρη, 
ανέβασε πυρετό και στις 12 του ίδιου μή-

να μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εννιά 
μέρες μετά (στις 23 Γενάρη) μεταφέρθηκε 
στην Εντατική και στις 7 Φλεβάρη πέθανε! 
Αν και νεότατος (μόλις 34 ετών), χωρίς να 
έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Λι πέ-
θανε από τον κοροναϊό. Οποιος θέλει το 
πιστεύει…

Το χρονικό των γεγονότων το βρήκαμε 
στο επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο 
της Κίνας, το Xinhua (βλ. http://www.
xinhuanet.com/english/2020-03/19/
c_138896212.htm), στην ενημέρωση που έγι-
νε την Πέμπτη 19 Μάρτη από την επιτροπή 
διερεύνησης του θανάτου του Λι. Η επιτρο-
πή ζήτησε από την αστυνομία να σκίσει την 
επιστολή δήλωσης «μετάνοιας», που ανα-
γκάστηκε να υπογράψει ο Λι, θεωρώντας 
την αντίθετη με το νόμο, και διαβεβαίωσε 
ότι ο Λι δεν ήθελε να διαταράξει την κοινω-
νική ειρήνη, δεν ήταν ποτέ «αντικαθεστωτι-
κός» αλλά ήταν μέλος του «κομμουνιστικού 

Αδίστακτοι!
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Μέτρα αποφασιστικά για 
την προστασία της δημόσιας 
υγείας και όχι ημίμετρα για 
να μην πληγεί το κεφάλαιο

Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο eksegersi.gr το βρά-
δυ της Κυριακής 22 του Μάρτη.

Η απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας, όπως ονομά-
στηκε, ήταν αναμενόμενη. Ενώ όμως παρουσιάζεται από τον 
Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του σαν το πιο αποφασιστικό 
μέσο ενάντια στην εξάπλωση της επιδημίας CoviD-19, στην 
πράξη καταντά ημίμετρο, όσο δε συνδυάζεται με αναστολή 
κάθε εμπορικής, παραγωγικής και οικονομικής δραστηριότη-
τας του καπιταλισμού (πλην των αναγκαίων για την παραγωγή 
και τροφοδοσία με είδη πρώτης ανάγκης και τις υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας).

Στην Ιταλία, με τον εφιαλτικό αριθμό νεκρών, μόλις σήμερα 
(Κυριακή 22 Μάρτη) η κυβέρνηση Κόντε ανακοίνωσε το στα-
μάτημα κάθε μη αναγκαίας παραγωγικής δραστηριότητας! 
Εμμέσως πλην σαφώς, η ιμπεριαλιστική κυβέρνηση της γει-
τονικής χώρας παραδέχτηκε ότι υπήρχαν απαραίτητα μέτρα 
για τη συγκράτηση της πανδημίας, τα οποία μέχρι τώρα δεν 
είχε πάρει, παρά τους εκατοντάδες νεκρούς κάθε μέρα και το 
γονάτισμα του συστήματος Υγείας.

Για ποιο λόγο δεν σταμάτησαν προηγούμενα κάθε μη απα-
ραίτητη παραγωγική δραστηριότητα; Για τον ίδιο λόγο που 
κήρυσσαν τη μακαριότητα για την επερχόμενη επιδημία: για 
να μη διασαλευτεί η καπιταλιστική «κανονικότητα», για να μη 
πληγούν τα κέρδη των καπιταλιστών των διάφορων κλάδων.

Η Ιταλία αποφάσισε από σήμερα να σταματήσει κάθε μη 
απαραίτητη παραγωγική δραστηριότητα. Η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη γιατί δεν το κάνει; Για τον ίδιο λόγο που δεν το έκανε 
μέχρι τώρα και η κυβέρνηση Κόντε: για να μην πληγεί το κε-
φάλαιο ή –για να είμαστε ακριβέστεροι- για να είναι όσο το 
δυνατόν μικρότερα τα πλήγματα που θα δεχτεί.

Οταν απαγορεύεις την άσκοπη κυκλοφορία και την ίδια 
στιγμή δεν παγώνεις κάθε μη αναγκαία οικονομική δραστη-
ριότητα, ώστε να μη συσσωρεύονται εργαζόμενοι σε εργο-
στάσια, αποθήκες, γραφεία παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, 
σημαίνει πως παίρνεις ημίμετρα. Σημαίνει πως μετατρέπεις 
ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού σε δυνητικό φορέα 
μετάδοσης του ιού.

Εχουν ήδη υπάρξει καταγγελίες από εργαζόμενους, όπως 
της Teleperformance και του ΟΤΕ. Η κυβέρνηση, όμως, αντί 
να πάρει γενικά μέτρα αναστολής μη απαραίτητων οικονο-
μικών δραστηριοτήτων, παίρνει μόνο μέτρα περιορισμού της 
κυκλοφορίας για τους μη εργαζόμενους. 

Αβαντάρουν τους εμπόρους της Υγείας
Οι γιατροί φωνάζουν: δε θέλουμε χειροκροτήματα, δε θέ-

λουμε επιδόματα, θέλουμε να ενισχύσετε το δημόσιο σύστημα 
υγείας, για να μπορούμε να δώσουμε τη μάχη με τις καλύτερες 
προϋποθέσεις (διαβάστε την ανοιχτή επιστολή της ΟΕΝΓΕ 
στον Μητσοτάκη, που η αστική προπαγάνδα φρόντισε να θά-
ψει).

Οι γιατροί αποκαλύπτουν το χάλι κάτω από το οποίο προ-
σπαθούν να δώσουν τη μάχη ακόμα και στα νοσοκομεία της 
πρώτης γραμμής (π.χ.  συνέντευξη γιατρού του «Σωτηρία»).

Την ίδια στιγμή, οι έμποροι της Υγείας λειτουργούν τα μαγα-
ζιά τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Κάνουν προγραμματισμέ-
νες επεμβάσεις, χρησιμοποιούν γι’ αυτόν το λόγο τις ΜΕΘ που 
διαθέτουν τα μαγαζιά τους, σοδειάζουν κέρδη όπως και πριν, 
σαν να μην τρέχει τίποτα.

Ο Τσιόδρας παραδέχτηκε ότι υπάρχει έλλειψη σε διαγνωστι-
κά τεστ για CoviD-19. Οτι τα τεστ γίνονται με το σταγονόμετρο 
και μόνο σε περιπτώσεις που είναι σχεδόν σίγουρο ότι έχουν 
νοσήσει και όχι σε ένα μεγαλύτερο δείγμα του πληθυσμού, 
πράγμα που θα βοηθούσε στην επιδημιολογική καταγραφή.

Την ίδια στιγμή, οι έμποροι της Υγείας έχουν στη διάθεσή 
τους τεστ και τα κάνουν σε όποιον έχει να τους σκάσει μερικά 
κατοστάρικα! Με κριτήριο όχι την ιατρική ανάγκη, αλλά τη 
δυνατότητα πληρωμής. Ο Τσιόδρας δήλωσε ότι ο ιδιωτικός 
τομέας μπορεί να κάνει τεστ, την ίδια στιγμή που ο δημόσιος 
τομέας δεν έχει επάρκεια!

Κι ενώ από τις 14 Μάρτη (ΠΝΠ ΦΕΚ 64Α’, άρθρο έκτο) προ-
βλέπεται η δυνατότητα επίταξης μέσων προστασίας, ιατρικού 

στο ψαχνό

Ιερή αγελάδα (1)
Κι εμείς να ήμασταν στην κυβέρνηση, 

πάλι τον Τσιόδρα θα χρησιμοποιούσαμε, 
δήλωσε ο συριζαίος πρώην υπουργός 
Υγείας Α. Ξανθός. Δεν αμφιβάλλουμε. Ο 
Σ. Τσιόδρας έχει όλο το «πακέτο» για να 
κάνει αυτή τη δουλειά. Ποια δουλειά; Οχι 
του αρχιστράτηγου στον πόλεμο ενάντια 
σε μια επιδημία (γιατί τέτοιος δεν είναι), 
αλλά του «αποσμητικού στην τουαλέτα 
της κυβέρνησης» (για να θυμηθούμε τον 
ορισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου 
που έδωσε κάποτε ο μακαρίτης Θανάσης 
Κανελλόπουλος). Ο Τσιόδρας είναι αυτός 
που αναλαμβάνει να δικαιολογήσει την 
κυβερνητική πολιτική. Να την παρουσιά-
σει άψογη, από την αρχή μέχρι το τέλος. 
Ακούσατε, μήπως, ένα ψήγμα αυτοκριτι-
κής από το στόμα του;

Φαντάζεστε να έβαζαν τον Κικίλια να 
κάνει αυτή τη δουλειά; Θα είχε ξεσηκω-
θεί το σύμπαν. Ενώ ο Τσιόδρας δεν είναι 
πολιτικός (άρα μπορεί να εμφανιστεί ως 
απροκατάληπτος), είναι πανεπιστημιακός 
(σε τέτοιες στιγμές ο κόσμος δείχνει εμπι-
στοσύνη στους πανεπιστημιακούς) κι έχει 
και το ύφος του ιεροκήρυκα που μιλάει χα-
μηλότονα, χωρίς πάθος, κι άμα χρειαστεί 
ρίχνει και κάνα δάκρυ. Ετσι, τα αστικά 
ΜΜΕ κατάφεραν να τον μετατρέψουν σε 
ιερή αγελάδα που δεν επιτρέπεται να την 
αγγίξεις.

Ο Τσιόδρας δεν είναι κλινικός γιατρός. 
Δε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μά-
χης. Εκεί βρίσκονται οι γιατροί του «Σωτη-

ρία», για παράδειγμα, που καταγγέλλουν 
ότι δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα μέσα 
ατομικής προστασίας. Αλήθεια, γιατί δί-
πλα στον Τσιόδρα και στον Χαρδαλιά δεν 
εμφανίζεται και ένας εκπρόσωπος των 
νοσοκομειακών γιατρών, ώστε ο ελληνι-
κός λαός να μαθαίνει σε καθημερινή βά-
ση και τη γνώμη των γιατρών της πρώτης 
γραμμής, αυτών που θα τον κουράρουν αν 
χρειαστεί; Γιατί, απλούστατα, οι νοσοκο-
μειακοί γιατροί δε δέχτηκαν να παίξουν 
το παιχνίδι που παίζει ο Τσιόδρας. Μιλούν 
τη γλώσσα της αλήθειας και διατυπώνουν 
αιτήματα. Οχι για την πάρτη τους, ούτε με 
γνώμονα τον προϋπολογισμό λιτότητας, 
αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες. 
Με κριτήριο την προστασία εκείνων που 
θα ασθενήσουν. Μ' άλλα λόγια, οι νοσο-
κομειακοί γιατροί είναι με την κοινωνία, 
ο Τσιόδρας είναι με το κράτος και την 
κυβέρνηση.

Ιερή αγελάδα (2)
Ακόμα και στο ειδικό αντικείμενο του 

Τσιόδρα, τη λήψη μέτρων ελέγχου και 
μη εξάπλωσης της επιδημίας, υπάρχουν 
και άλλοι ειδικοί επιστήμονες. Ενας απ' 
αυτούς, ο Δ. Κουρέτας, καθηγητής Βιοχη-
μείας-Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Τοξικολογίας, έστειλε μια επι-
στολή στον Μητσοτάκη και μετά τη δη-
μοσίευσε. Ζητούσε τη λήψη επειγόντων 
μέτρων (περισσότερα τεστ, επίταξη όλων 
των εργαστηρίων κ.ά.), για να μη γίνουμε 
Ιταλία.

Αντί να του απαντήσει ο Μητσοτάκης, 
βγήκε και του απάντησε ο… Τσιόδρας, 
χαρακτηρίζοντας τις επιστημονικές από-
ψεις του συναδέλφου του… fake news! 
Του απάντησε κάνοντας χρήση του μι-
κροφώνου που του έχει παραχωρήσει το 
κράτος. Εκμεταλλευόμενος το μονοπώλιο 
της ενημέρωσης. Μάλιστα, τη στιγμή που 
απαντούσε στον Κουρέτα (χωρίς να έχει 
το θάρρος να τον κατονομάσει, αλλά μό-
νο φωτογραφίζοντάς τον) ξέφυγε από το 
μειλίχιο ύφος του ιεροκήρυκα και πήρε το 
ύφος της οχιάς που στάζει φαρμάκι. Συ-
μπέρασμα: ο Τσιόδρας είναι αυτό που οι 
Αμερικάνοι στους πολέμους τους ονομά-
ζουν embedded (ενσωματωμένος).

Ο σύλλογος των μελών ΔΕΠ του Πα-
νεπιστήμιου Αθήνας (εκεί που ανήκει και 
ο Τσιόδρας) την έπεσε στον Τσιόδρα και 
υπερασπίστηκε τον Κουρέτα! Υπάρχει 
μεγαλύτερη ντροπή για έναν επιστήμονα 
από το να τον καταγγέλλει ο επιστημονι-
κός σύλλογος του οποίου είναι μέλος; Από 
το να κρίνει «απαράδεκτες» και τις τρεις 
θέσεις που εξέφρασε; (Η ανακοίνωση του 
Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΚΠΑ στη σελίδα 11)

Ιερή αγελάδα (3)
Ο Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νι-

κόλαος (Χατζηνικολάου) είναι από τους 
λεγόμενους «σκληρούς» του ιερατείου. 
Φιλοδοξεί, όμως, να διαδεχτεί τον Ιερώ-
νυμο και έκανε μια έξυπνη κίνηση. Τάχθη-
κε υπέρ του κλεισίματος των εκκλησιών 
και της τέλεσης της λειτουργίας μόνο 
από τον παπά. Οταν ο ξάδερφός του, εκ-

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΕΓΚΛΗΜΑ. Στο Διαδίκτυο, με τη γνωστή ανευθυνότητα, την τάση εντυπωσιασμού, τον διάχυτο κιτρινισμό, κυκλοφορούν ψεύτικες 
φωτογραφίες. Τα φέρετρα που στοιβάχτηκαν σε μια αποθήκη στη Λαμπεντούζα το 2013, μετά το ναυάγιο που οδήγησε στον πνιγμό 500 
μεταναστών, παρουσιάζονται σαν φέρετρα από εκκλησία του Μπέργκαμο με νεκρούς από CoviD-19. Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι  
ότι και ένα βίντεο που δείχνει ανθρώπους ξαπλωμένους στο πάτωμα, σε διάδρομο ισπανικού νοσοκομείου, είναι σημερινό. Η φωτο-
γραφία με το κομβόι των στρατιωτικών φορτηγών που μεταφέρουν νεκρούς από το Μπέργκαμο για να αποτεφρωθούν σε κάποια άλλη 
ιταλική πόλη, δεν είναι fake. Δημοσιεύτηκε από τη Repubblica, μια μεγάλη αστική εφημερίδα της Ιταλίας. Δεν μας χρειάζονται, όμως, 
οι φωτογραφίες, αληθινές ή ψεύτικες. Αρκούν οι αριθμοί: ξεπερνούσαν τους 6.000 οι νεκροί το βράδυ της περασμένης Δευτέρας. Και 
θεωρούνταν παρήγορο σημάδι το ότι ο ημερήσιος αριθμός θανάτων έπεσε τη Δευτέρα στους 601, από τους 651 της Κυριακής και τους 
793 του Σαββάτου. Αρκεί αυτός ο εφιαλτικός απολογισμός για να μας κάνει να παλεύουμε, με όποιο μέσο διαθέτουμε, για τη λήψη πιο 
αποφασιστικών μέτρων «κοινωνικής αποστασιοποίησης» στη χώρα μας, με το κλείσιμο κάθε μη αναγκαίας παραγωγικής, εμπορικής, 
υπηρεσιακής δραστηριότητας, για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας και με την επίταξη ολόκληρου του ιδιωτικού τομέα, και 
για να πληρώνονται οι εργάτες ολόκληρο το μισθό τους και να έχουν πλήρη ασφάλιση.
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δότης Νίκος Χατζηνικολάου, ανακοίνωσε ότι ο Νικόλαος θα κάνει 
λειτουργία μόνος του με έναν μόνο ψάλτη, που μπορεί να είναι 
«έκπληξη», καταλάβαμε αμέσως ότι θα είναι ο Τσιόδρας (κάπου 
είχαμε διαβάσει ότι είναι και ψάλτης). Και δεν πέσαμε έξω.

Ο δεσπότης, βέβαια, δεν ήταν μόνος με τον Τσιόδρα. Είχε δυο 
ακόμα ρασοφόρους κι έναν ακόμα ψάλτη, όπως είδαμε στις φω-
τογραφίες (σύνολο πέντε άτομα, μαζί με τον Τσιόδρα, χώρια το 
τηλεοπτικό συνεργείο, ο φωτορεπόρτερ, ίσως και κάνας δημο-
σιογράφος). Και το σημαντικότερο: έξω από την εκκλησιά συνω-
στίζονταν λίγες δεκάδες πιστοί, για να πάρουν «ευλογία». Γιατί, 
λοιπόν, να μην του την πέσουν του Τσιόδρα από τα social media;

Ο ίδιος απάντησε ότι βρέθηκε εκεί με ειδική άδεια (από ποιον; 
για ποιο λόγο;) κι ότι ήταν «1 άτομο σε 1000 τετ μέτρα» και χαρα-
κτήρισε… ρατσιστική την κριτική που του έγινε. Εχει έκταση πέντε 
στρέμματα η συγκεκριμένη εκκλησιά; Γιατί να πει τέτοιο ψεμα-
τάκι ο κ. καθηγητής; Και σωστά να έκανε τις μετρήσεις (ήμασταν 
πέντε που κάναμε τη λειτουργία συν το τηλεοπτικό συνεργείο), 
πάλι εντός του ορίου των δέκα τετραγωνικών ανά άτομο θα ήταν. 
Βέβαια, δε θα ήταν εντός της απόφασης Κεραμέως για τέλεση 
της λειτουργίας μόνο από τον παπά (και όχι από ομάδα ιερωμέ-
νων), γι' αυτό και κατέφυγε στο… ψεματάκι.

Για μας το σημαντικότερο δεν είναι αυτό, αλλά η σκοπιμότητα 
του σόου που στήθηκε, με τη συμμετοχή του Τσιόδρα. Δικαίωμά 
του να πιστεύει (κρίνεται ως επιστήμονας και γι' αυτό), δικαίωμά 
του να ψέλνει, να κάνει ό,τι θέλει ως άτομο. Ομως, εν προκειμένω,  
ο Τσιόδρας δεν πήγε ως άτομο. Πήγε ως το πιο προβεβλημένο αυ-
τή την εποχή άτομο της επιστημονικής κοινότητας. Για να στείλει 
μήνυμα, όχι απλώς συμβατότητας, αλλά σύζευξης επιστήμης και 
θρησκείας. Ο Τσιόδρας πήρε μέρος στο σόου όχι ως ένας πολίτης 
που του αρέσει να ψέλνει, αλλά ως «παπαδάκι», ως πρόσκοπος 
του ιερατείου (συγκεκριμένης μερίδας του, μάλιστα), που θέλει 
να ξαναστηλώσει το τρωθέν κύρος του. «Ενσωματωμένος» στην 
υπηρεσία της κρατικής πολιτικής έναντι της επιδημίας, «ενσωμα-
τωμένος» και στα σχέδια του αντιδραστικού ιερατείου. 

Γομάρια
Η αλυσίδα «Everest» ανακοίνωσε -με τις γνωστές διαφημιστι-

κές τυμπανοκρουσίες, ότι γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσω-
πικό των δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ θα μπορούν να 
παίρνουν από τα καταστήματά της ένα χυμό πορτοκάλι ή έναν 
καφέ της αρεσκείας τους κάθε μέρα. Και ο Κικίλιας έσπευσε να 
ευχαριστήσει τους καπιταλιστές για την προσφορά τους! Ενας 
καφές ή ένας χυμός (όχι ένας καφές και ένας χυμός) σημαίνει 
για την εταιρία κόστος το πολύ τριάντα λεπτά (το φουσκώνου-
με κιόλας). Οι άνθρωποι που βαράνε εξαντλητικές βάρδιες θα 
χρειαστούν περισσότερους καφέδες και χυμούς κάθε μέρα. Και 
καμιά τυρόπιτα, κάνα σάντουιτς, κάτι που να τους κρατήσει. Ετσι, 
η εταιρία κάνει τζάμπα διαφήμιση και προσδοκά στην αύξηση 
του τζίρου της, που αναγκαστικά έχει πέσει, λόγω των μέτρων 
περιορισμού στην αγορά και στην κίνηση. Το κράτος, όμως, αυτό 
το ξεφτιλισμένο κράτος και η ακόμα πιο ξεφτιλισμένη κυβέρνη-
σή του, γιατί δε φροντίζει να έχουν οι μαχητές της υγείας και 
καφέδες και χυμούς και σάντουιτς; Οταν στέλνουν τα ΜΑΤ σε 
αποστολή καταστολής, στέλνουν και καντίνα. Αλλο μπάτσοι που 
δέρνουν κόσμο, όμως, και άλλο άνθρωποι που σώζουν ζωές.

Χριστιανικά
Οταν πλακώνονται οι χριστιανοί, ιδιαίτερα για περιουσιακά ζη-

τήματα, καλύτερα να μη βρεθείς ανάμεσά τους. Ο δεσπότης Κυ-
θήρων βάρεσε τις καμπάνες, έκανε εσπερινούς σε δυο εκκλησιές 
με κόσμο και βρέθηκε κατηγορούμενος στο Τμήμα. Εντύπωση 
μας έκανε. Οι μπάτσοι δεν πειράζουν τους δεσποτάδες, σούζα 
στέκονται μπροστά τους. Ιδιαίτερα οι μπάτσοι της επαρχίας. Την 
απορία μας έλυσε ο δήμαρχος Κυθήρωνμε μακροσκελέστατη 
επιστολή του, η οποία καταλήγει μ' ένα πελώριο «Ο Θεός μεθ΄ 
ημών!» (ούτε δεσπότης να ήταν). «Θρησκεύω βαθειά και έχω 
γαλουχηθεί από τους αείμνηστους γονείς μου με χριστιανικές 
αρχές παιδιόθεν», διαβεβαιώνει ο δήμαρχος και δεν έχουμε κα-
μιά πρόθεση να αμφισβητήσουμε την πίστη του. Καταλάβαμε, 
άλλωστε, ότι κάποιο ρόλο έπαιξε στην άσκηση δίωξης κατά του 
δεσπότη, διαβάζοντας το εξής σημείο της επιστολής του: «Κατά 
καιρούς έχουμε πικρανθεί πολύ από τη στάση μερίδας του Ιερατεί-
ου στα Κύθηρα. Η ανακύληση του από δεκαετιών οριστικά λυμένου 
ζητήματος της Εγχωρίου Περιουσίας, τα ζητήματα δήλωσης ιδιο-
κτησιακών δικαιωμάτων στο Κτηματολόγιο, η τεράστια οικονομι-
κή ζημία του νησιού από τους υπερβολικούς περιορισμούς στην 
τέλεση των Ιερών Μυστηρίων είναι μερικά από αυτά τα ζητήματα». 

Εντάξει, δήμαρχε, το πιάσαμε το… υπονοούμενο. Θυμόμαστε, 
άλλωστε, πώς είχαν πιαστεί μαλλί με μαλλί (κατά το κοινώς λεγό-
μενο) ο Ιερώνυμος με τον Βαρθολομαίο για την ιδιοκτησία μιας 
-φαινομενικά ασήμαντης- εκκλησιάς στον Προμπονά. Μετά τα 
βρήκαν και αγκαλιάστηκαν ανταλλάσσοντας περιπαθείς ασπα-
σμούς (κάθε ομοιότητα με κάτι σκηνές στο «Νονό» του Κόπολα 
είναι… εντελώς συμπτωματική).

«Βροχή» τα λεφτά για το κεφάλαιο, 
ψίχουλα στους εργαζόμενους

«Από τις 19 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα δεσμεύτηκε 

να διαθέσει 750 δισ. ευρώ για ένα πρό-
γραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού 
λόγω πανδημίας με στόχο την ελάφρυν-
ση του δημόσιου χρέους κατά τη διάρκεια 
της κρίσης,  καθώς και 120 δισ. ευρώ για 
μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης και 20 δισ. 
ευρώ για αγορές χρεών. Η κινητοποίηση 
επιπλέον 500 δισ. ευρώ από τον Ευρω-
παϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όπως 
προτείνουν ορισμένοι, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε συνολική οικονομική παρέμ-
βαση περί τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. 
Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, David 
Sassoli, δήλωσε: “Δεν έχουμε ξαναδεί 
μεγαλύτερη επίδειξη της δύναμης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Μεγαλύτερη 
και από το σχέδιο Μάρσαλ, το οποίο μας 
επέτρεψε να ανοικοδομήσουμε την Ευ-
ρώπη από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου”».

Το απόσπασμα είναι από Ανακοίνωση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη 
24 Μάρτη, σχετικά με τα μέτρα που έχει 
λάβει η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κρί-
σης της COVID-19. Τα «στοιχεία ενεργη-
τικού» που θα αγοράσει η ΕΚΤ δεν είναι 
παρά ομόλογα, δηλαδή δανεικό χρήμα 
στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων, που περιλαμβά-
νει ομόλογα εκδοθέντα από κεντρικές 
κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες 
χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανι-
σμούς της ζώνης του ευρώ. 

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από τα 
μέσα του 2014, με την ΕΚΤ να ανακοινώ-
νει το Γενάρη του 2015 (βλ. https://www.
ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/
pr150122_1.el.html) διευρυμένο πρόγραμ-
μα αγοράς ομολόγων που καθορίζονταν 
γύρω στα 60 δισ. ευρώ το μήνα, δηλαδή 
720 δισ. το χρόνο. 

Οπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα 
της ΕΚΤ (βλ. https://www.ecb.europa.
eu/mopo/implement/omt/html/index.
en.html#cspp), τα προγράμματα αυτά 
περιλαμβάνουν την αγορά τεσσάρων 
διαφορετικών ειδών ομολόγων: 

• Ομόλογα εταιριών (CSPP)
• Ομόλογα του δημοσίου (PSPP)
• Χρεόγραφα με κάλυψη από περιουσι-

ακά στοιχεία (ABSPP)
• Ομόλογα με κάλυψη από τρίτους 

(CBPP3)
Από τα παραπάνω, η αγορά ομολόγων 

εταιριών από την ΕΚΤ δεν προβλεπόταν 
από την αρχή, αλλά αποφασίστηκε τον 
Μάρτη του 2016.

Η ΕΚΤ έχει αγοράσει συνολικά 2.73 
τρισ. ευρώ τέτοιων ομολόγων μέχρι τα 
τέλη του περασμένου Φλεβάρη, η πλει-
οψηφία των οποίων αφορά σε κρατικά 
ομόλογα (πάνω από 80%),  ενώ τα ομό-
λογα εταιριών είναι της τάξης του 7% (βλ. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecb.wp2293~41f7613883.en.pdf). 
Η αγορά αυτών των ομολόγων από την 
ΕΚΤ γίνεται βάσει των χρημάτων που 
κάθε χώρα έχει συνεισφέρει στο κεφά-
λαιό της. Οπως καταλαβαίνετε, οι κύριοι 
αποδέκτες των χρημάτων αυτών θα είναι 
οι «τέσσερις μεγάλοι» της Ε.Ε., δηλαδή 
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, το 
ΑΕΠ των οποίων φτάνει τα τρία τέταρτα 
του ευρωπαϊκού. Αυτές οι χώρες θα πά-
ρουν το μεγαλύτερο μερίδιο των χρημά-
των που αποφασίστηκαν. 

Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα; Η ΕΚΤ 
δεν το αποκαλύπτει, ούτε και θα βρείτε 

πουθενά την ακριβή κατανομή τους. Πά-
νε στην «οικονομία» μας λένε, γενικά κι 
αόριστα. Οι Αρχές της κάθε χώρας θα 
αποφασίσουν πού θα δώσουν τα λεφτά. 
Πάρτε για παράδειγμα τη Γερμανία. Σύμ-
φωνα με την Deutsche Welle στις 25/3/20 
(βλ. https://www.dw.com/en/whats-
in-germanys-emergency-coronavirus-
budget/a-52917360), ο υπουργός Οικο-
νομικών της Γερμανίας, Ολαφ Σολτς, 
ανέφερε ότι θα δοθούν συμπληρωματικά 
άλλα 156 δισ. ευρώ (που θα προστεθούν 
στο χρέος της Γερμανίας) για τη στήρι-
ξη της γερμανικής οικονομίας από τον 
κοροναϊό, 100 δισ. παραπάνω από αυτά 
που επιτρέπει η γερμανική νομοθεσία 
για το χρέος. Σύμφωνα με τους Financial 
Times (βλ. https://www.ft.com/content/
dacd2ac6-6b5f-11ea-89df-41bea055720b), 
τα 100 δισ. ευρώ θα δοθούν απευθείας 
στο ταμείο σταθερότητας WSF που δίνει 
ζεστό χρήμα σε επιχειρήσεις που θα πλη-
γούν από την κατάσταση. Αλλα 600 δισ. 
ευρώ θα είναι άμεσα διαθέσιμα για να 
τα χρησιμοποιήσουν (αν χρειαστεί) με-
γάλες επιχειρήσεις, με τη μορφή κρα-
τικών εγγυήσεων εταιρικών δανείων 
(δηλαδή αν οι καπιταλιστές δεν έχουν 
να πληρώσουν, θα πληρώσει το κράτος 
γι’ αυτούς). 

Την Τετάρτη 25 Μάρτη, το γερμανικό 
κοινοβούλιο ψήφισε τα μέτρα. Το συνο-
λικό πακέτο στήριξης καθορίστηκε στα 
750 δισ. ευρώ, όπως αναφέρει ο γερμανι-
κός Τύπος (βλ. https://www.dw.com/en/
coronavirus-german-parliament-passes-
historic-aid-package/a-52908339). Ξέρε-
τε πόσα από τα λεφτά αυτά θα πάνε στο 
υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση 
των αυξημένων εξόδων του; Μόλις 3 δισ. 
ευρώ! Ούτε μισό τοις εκατό!

Από την άλλη, η γερμανική κυβέρνηση 
διευκολύνει τους καπιταλιστές να υπο-
χρεώσουν τους εργαζόμενούς τους να 
δουλεύουν λιγότερες ώρες (με λιγότερες 
αποδοχές φυσικά) και να εξασφαλίσουν 
κυβερνητική στήριξη για την πληρωμή 
των μισθών τους. Η κυβέρνηση θα πλη-
ρώνει το 60% των μισθών των εργαζόμε-
νων που τέθηκαν σε υποχρεωτική μερική 
απασχόληση.

Στις 13 Μάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποφάσισε ότι «η κύρια δημοσιονομική 
απόκριση στον κοροναϊό θα προέλθει 
από τους εθνικούς προϋπολογισμούς των 
κρατών μελών» (βλ. https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/el/

ip_20_459). Με την απόφαση αυτή, η 
Κομισιόν έδωσε τη δυνατότητα στις κυ-
βερνήσεις να σχεδιάσουν τα μέτρα που 
θα πάρουν, όπως επιδοτήσεις μισθών, 
αναστολές πληρωμών φόρων εταιριών 
ή κοινωνικών εισφορών, αλλά και απευ-
θείας οικονομική ενίσχυση είτε σε κα-
ταναλωτές είτε σε επιχειρήσεις που ζη-
μιώνονται. Η απόφαση αναφέρει ότι «η 
πανδημία COVID-19 μπορεί να θεωρηθεί 
“ασυνήθης περίσταση που εκφεύγει του 
ελέγχου της κυβέρνησης”. Επομένως, δι-
καιολογούνται έκτακτες δαπάνες για τον 
περιορισμό της έξαρσης της COVID-19, 
όπως δαπάνες ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης και στοχευμένα μέτρα για την 
ελάφρυνση επιχειρήσεων και εργαζομέ-
νων».

Με την απόφαση της 13ης Μάρτη, η 
Κομισιόν πρότεινε τη διάθεση 37 δισ. 
ευρώ από την πολιτική συνοχής για την 
καταπολέμηση της κρίσης του κοροναϊ-
ού. Ψίχουλα, σε σχέση με τα λεφτά που 
θα διαθέσει η ΕΚΤ, όπως αναφέραμε πα-
ραπάνω. Ωστόσο, και από τα στοιχεία για 
το πώς θα κατανεμηθούν κάποια από τα 
ψίχουλα αυτά, καταλαβαίνει κανείς πόσο 
θα ενισχυθούν οι καπιταλιστές και πόσο 
οι εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, ανα-
φέρει αυτή η απόφαση: «Το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιο-
ποίηση θα μπορούσε επίσης να κινητο-
ποιηθεί για τη στήριξη των απολυμένων 
εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμε-
νων υπό τους όρους του ισχύοντος και 
του μελλοντικού Κανονισμού. Το 2020 
είναι διαθέσιμα έως και 179 εκατ. ευρώ». 
Ωστόσο, για να ανακουφιστούν οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που έχουν 
πληγεί σοβαρά «θα διοχετευτεί χρημα-
τοδότηση ύψους περίπου 8 δισ. ευρώ σε 
τουλάχιστον 100.000 ευρωπαϊκές ΜΜΕ 
και μικρές εταιρίες μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης». Συγκρίνετε τα δύο ποσά: 179 
εκατομμύρια για τους απολυμένους και 
8 δισ. για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(για τις μεγάλες, όπως είδαμε στο γερ-
μανικό παράδειγμα, τα ποσά θα είναι της 
τάξης των εκατοντάδων δισ. ως κρατικές 
εγγυήσεις σε δάνεια που δε θα μπορούν 
να πληρώσουν). Δηλαδή, θα δώσουν πά-
νω από 40 φορές περισσότερα στους 
μικρομεσαίους καπιταλιστές από τους 
απολυμένους εργαζόμενους! Φυσικά, οι 
πρώτοι αντιμετωπίζονται ως μέρος της 
«οικονομίας», ενώ οι δεύτεροι ως «πα-
ράσιτα» που δικαιούνται απλώς μικρά 
«φιλανθρωπικά βοηθήματα»!

Αμερική προς Ιράν: Ο κοροναϊός δε θα 
σας σώσει!

Μπορεί κάθε δέκα λεπτά να πεθαίνει ένα Ιρανός από την πανδημία του κοροναϊού και 
να μολύνονται περισσότεροι από 50, όμως το αυτί των αμερικάνων ιμπεριαλιστών δεν 
ιδρώνει. Συνεχίζουν το εμπάργκο στη χώρα, επιδεινώνοντας την υγειονομική κρίση που 
υφίσταται ο ιρανικός λαός.

Τα κυνικά λόγια του ειδικού συμβούλου της αμερικάνικης κυβέρνησης για το Ιράν, 
Μπράιαν Χουκ, ότι αν το Ιράν δεν ξόδευε τόσα πολλά χρήματα για πολεμικό εξοπλισμό, 
δε θα αντιμετώπιζε τόσα μεγάλα προβλήματα με την πανδημία, είναι τουλάχιστον εξορ-
γιστικά, αν αναλογιστεί κανείς τα χρήματα που ξοδεύει το αμερικάνικο κράτος για τις 
όπου γης ιμπεριαλιστικές εκστρατείες και επεμβάσεις, ενώ ταυτόχρονα ο αμερικάνικος 
λαός δεν έχει δωρεάν πρόσβαση ούτε καν στην πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα, 
κατάσταση που έχει οδηγήσει ήδη σε εκατοντάδες θανάτους από τον κοροναϊό στις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πόμπεο, δήλωσε ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί 
στο Ιράν δεν επηρεάζουν την ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για την χώρα. Αυτό 
όμως είναι ψέμα, καθώς οι κυρώσεις επηρεάζουν συνολικά το εμπόριο, μέρος του οποίου 
είναι και η αγορά ιατρικού υλικού από το ιρανικό κράτος, καθιστώντας πολύ δύσκολες τις 
οικονομικές συναλλαγές. Ο ιατρικός εξοπλισμός συμπεριλαμβάνεται στις κυρώσεις και δε 
θεωρείται ανθρωπιστική βοήθεια, παρά το γεγονός ότι οι ελλείψεις του έχουν προκαλέσει 
και συνεχίζουν να προκαλούν τη ραγδαία επιδείνωση της υγεινομικής κρίσης στο Ιράν.
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Tη γνωστή τακτική των κυβερνήσεων, να παρου-
σιάζουν ως νέα, μέτρα που έχουν ήδη εξαγγείλει 

τις προηγούμενες μέρες και να φουσκώνουν τα στοι-
χεία για τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό 
ύψος της δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
ακολούθησε το κυβερνητικό τρίο του Μητσοτάκη 
(Σταϊκούρας, Γεωργιάδης, Βρούτσης), που έδωσαν 
νέο μονόλογο-σόου σε απευθείας ραδιοφωνική και 
τηλεοπτική μετάδοση.

Σε ό,τι αφορά το περιβόητο επίδομα των 800 ευρώ 
για το διάστημα από 15 Μάρτη μέχρι 30 Απρίλη, την 
Πέμπτη 19 Μάρτη, ο Σταϊκούρας έλεγε: «Υπολογίζεται 
ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία, εν συνόλω ή εν μέρει, 
περί των 220.000 ιδιωτικών επιχειρήσεων, με περίπου 
600.000 εργαζόμενους. Παράλληλα, τουλάχιστον 
100.000 επιπλέον επιχειρήσεις, με περισσότερους 
από 200.000 εργαζόμενους, που δεν έχουν κλείσει 
με κρατική εντολή, επηρεάζονται δραστικά από τις 
οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού, και θα εντα-
χθούν στο μέτρο».

Η ταξική διαφορά φαίνεται ανάγλυφα. Οι μεν επι-
χειρήσεις εντάχθηκαν στο σύνολό τους (320.000). 
Ομως, από τους 800.000 εργαζόμενους, στο μέ-
τρο των 800 ευρώ αποφάσισαν να εντάξουν μόνο 
500.000 εργαζόμενους.

Την ίδια μέρα, ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα 
ενταχθούν στο μέτρο των 800 ευρώ αυτοαπασχολού-
μενοι, ελευθεροεπαγγελματίες και ατομικές επιχειρή-
σεις, χωρίς ούτε αυτός ούτε ο Σταϊκούρας να δώσουν 
αριθμό εντασσόμενων και ύψος δαπάνης από την κα-
ταβολή των 800 ευρώ. Ελεγε ο Γεωργιάδης: «Για τους 
αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες 
και ατομικές επιχειρήσεις που πλήττονται, για το διά-
στημα 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου, θα δοθεί στις αρχές 
Απριλίου ενίσχυση 800 ευρώ».

Μια μέρα μετά (Παρασκευή 20 Μάρτη), ο Σταϊ-
κούρας ανακοίνωσε νέα μέτρα για εργαζόμενους και 
αυτοαπασχολούμενους, ελευθεροεπαγγελματίες και 
επιτηδευματίες.

Παραθέτουμε όλο το κομμάτι από την ανακοίνωση 
των μέτρων για να το σχολιάσουμε:

«Εχοντας διασφαλίσει τον απαραίτητο χρηματοδο-
τικό και δημοσιονομικό χώρο, με σύνεση και ασφάλεια 
ερχόμαστε να στηρίξουμε, άμεσα, 1.400.000 εργαζό-
μενους του ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες, επε-
κτείνοντας την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 
ευρώ. Ενίσχυση η οποία είναι ακατάσχετη.

Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που 
πλήττονται και τελούν σε καθεστώς αναστολής των 
συμβάσεων εργασίας τους, θα είναι δικαιούχοι της 
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης. Το ίδιο θα ισχύσει 
για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπα-
σχολούμενους και επιτηδευματίες που πλήττονται.

Για όλο αυτό το εργατικό δυναμικό της χώρας, που 
θα είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυ-
σης, παίρνουμε μέτρα κάλυψης όλης της ασφαλιστικής 
δαπάνης, κρατώντας ανεπηρέαστα τα ασφαλιστικά δι-
καιώματα όλων των δικαιούχων.

Το συνολικό κόστος αυτής της παρέμβασης, για 1,4 
εκατ. συμπατριώτες μας, μισθωτούς, ελεύθερους επαγ-
γελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιτηδευματίες, 
ξεπερνά πλέον, για τον Απρίλιο, τα 2 δισ. ευρώ. 

Σήμερα, θα δοθούν στη δημοσιότητα οι Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που 
πλήττονται. Θέλω να τονίσω ότι η λίστα είναι δυναμι-
κή και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές 
αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης. Υπολογίζεται 
ότι περιλαμβάνονται περίπου 440.000 ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, με 1 εκατομμύριο εργαζομένους, και μηνιαίο 
τζίρο περίπου στα 6,5 δισ. ευρώ».

Θα αποκαλύψουμε ένα προς ένα τα χοντροκομμέ-
να ψέματα του Σταϊκούρα:

u Πρώτο ψέμα: Ισχυρίζεται ότι στο μέτρο των 
800 ευρώ θα ενταχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι 
ελευθεροεπαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις 
που πλήττονται από τον κοροναϊό. Αυτό όμως το είχε 

ανακοινώσει ο Γεωργιάδης την προηγούμενη μέρα 
χωρίς να αναφέρει αριθμό δικαιούχων. Γιατί αυτή η 
παράλειψη; Τι μεσολάβησε από το μεσημέρι της 19ης 
Μάρτη μέχρι το πρωί της 20ής Μάρτη και… μπόρεσαν 
να μάθουν τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων;

Ηθελαν απλά να φουσκώσουν το «πακέτο» και γι’ 
αυτό πέταξαν και γι’ αυτούς ένα νούμερο. Αν από το 
σύνολο των 1.400.000 δικαιούχων του επιδόματος 
των 800 ευρώ αφαιρέσουμε τους 1.000.000 εργα-
ζόμενους, μένουν 400.000 αυτοαπασχολούμενοι, 
ελευθεροεπαγγελματίες και επιτηδευματίες! Ο Στα-
ϊκούρας πέταξε ένα αυθαίρετο νούμερο για να δημι-
ουργήσει εντυπώσεις.

Το ίδιο αυθαίρετος ήταν και ο ισχυρισμός του 
ότι για τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί μέχρι τις 20 
Μάρτη η δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό και 
άλλους πόρους θα ανέλθει σε 10 δισ. ευρώ ή 5% του 
ΑΕΠ! Ιστορίες γι’ αρκούδες.

u Δεύτερο ψέμα: Οσον αφορά το νέο αριθμό επι-
χειρήσεων και εργαζόμενων που μπαίνουν στο μέτρο 
των 800 ευρώ, πέραν αυτών που ανακοινώθηκαν στις 
19 Μάρτη, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο Σταϊκού-
ρας έτσι όπως ανακοίνωσε τους δικαιούχους εργαζό-
μενους των 800 ευρώ, άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι 
1 εκατομμύριο εργαζόμενοι και 440.000 επιχειρήσεις 
(νέες επιχειρήσεις).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σταϊκούρα στις 
19 Μάρτη, οι επιχειρήσεις που έκλεισαν, εν συνόλω 
και εν μέρει, με κυβερνητική απόφαση ανέρχονται 
σε 220.000 και αυτές που έκλεισαν από μόνες τους 
σε 100.000. Αν οι 440.000 επιχειρήσεις είναι πράγ-
ματι «πέραν των 320.000», πώς μπόρεσαν τα σαΐνια 
των υπουργείων να βρουν τις 440.000 επιχειρήσεις; 
Οι ίδιοι οι υπουργοί δήλωσαν ότι ακόμα δεν έχουν 
καταγράψει τους ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηρι-
ότητας ) των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον 
κοροναϊό! Είναι, λοιπόν, ψέμα ότι και άλλες 440.000 
επιχειρήσεις (πέρα από τις 320.000 που ανακοίνω-
σαν στις 19 Μάρτη) έχουν πληγεί από τον κοροναϊό.

Στον αριθμό των 440.000 επιχειρήσεων που ανα-
κοίνωσε ο Σταϊκούρας στις 20 Μάρτη συμπεριέλαβε 
και τις 320.000 επιχειρήσεις που είχε εξαγγείλει μια 
μέρα πριν. Δεν είχαν τη δυνατότητα να βρουν άλλες 
120.000 επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορο-
ναϊό. Απλά φούσκωσαν τον αριθμό από 320.000 σε 
440.000 επιχειρήσεις, για να δημιουργήσουν εντυπώ-
σεις με την εμφάνιση δαπάνης από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό πολύ μεγαλύτερης από την πραγματική.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που θα πάρουν 
τα 800 ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στα-
ϊκούρα στις 19 Μάρτη, οι εργαζόμενοι των 320.000 
επιχειρήσεων είναι 800.000 και απ’ αυτούς εντάσσο-
νται στο μέτρο 500.000 εργαζόμενοι. Επομένως, οι 
ανακοινώσεις του Σταϊκούρα στις 20 Μάρτη αφορούν 

300.000 εργαζόμενους.
Η «δαπάνη» για την ένταξη 800.000 εργαζόμενων 

στο μέτρο είναι 640 εκατ. ευρώ (800.000 Χ 800 ευ-
ρώ). Για την κουτσουρεμένη ασφάλιση η «δαπάνη» 
είναι 284 εκατ. ευρώ (640.000.000 Χ 44,4%), οπότε 
η συνολική «δαπάνη» φτάνει τα 924 εκατ. ευρώ. 

Σημαντικότατο είναι το γεγονός ότι παράνομα 
υπολογίζουν τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση το 
επίδομα των 800 ευρώ, που το βάφτισαν ονομαστικό 
μισθό, και όχι με βάση το προβλεπόμενο ημερομίσθιο 
ή μισθό από την κλαδική σύμβαση εργασίας. Αυτό δεν 
πρέπει να το επιτρέψουμε, γιατί θα προσπαθήσουν να 
το παγιώσουν, επιτρέποντας στους καπιταλιστές να 
πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές επί του κατώτα-
του μισθού των 650 ευρώ, πλήττοντας έτσι καίρια τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων και οδη-
γώντας σε ακόμα πιο εξευτελιστικές «ανταποδοτικές» 
συντάξεις.

u Τρίτο ψέμα: ισχυρίζονται ότι δήθεν οι καπιτα-
λιστές επιχειρηματίες θα τύχουν των ευεργετικών 
μέτρων στο βαθμό που δε θα κάνουν απολύσεις. 
Αποδείξαμε με στοιχεία (στο προηγούμενο φύλλο 
http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/35149. Κυβερ-
νητικά-μέτρα-Πλούσιες-παροχές-στους) ότι πρόκειται 
για ψευδή ισχυρισμό. Θέλοντας να πουλήσει εργα-
τοπατεριλίκι, ο Βρούτσης δήλωσε ότι «το μέτρο αυτό 
είναι απολύτως προσωρινό, έκτακτο και αναγκαίο για 
την προστασία της δημόσιας υγείας, την συγκράτηση 
των απολύσεων και την παρεμπόδιση των καταχρη-
στικών πρακτικών». Ομολόγησε, λοιπόν, ότι οι καπι-
ταλιστές κάνουν μαζικές απολύσεις και εφαρμόζουν 
καταχρηστικές πρακτικές (έτσι αποκαλούν ευσχήμως 
την απόλυτη ασυδοσία των καπιταλιστών). Είναι τόσο 
απροκάλυπτοι που δεν μιλούν για εξάλειψη αυτών των 
φαινομένων αλλά για… συγκράτησή τους! 

Ξέρουμε πολύ καλά τι θα γίνει στην πράξη. Και αντι-
λαμβανόμαστε ότι η διακήρυξη των τριών υπουργών 
ότι οι καπιταλιστές-επιχειρηματίες δε θα τύχουν των 
πλούσιων παροχών αν απολύσουν εργαζόμενους, 
γίνεται για το θεαθήναι. Για να εξαπατήσουν την ερ-
γατική τάξη και το λαό.

u Τέταρτο ψέμα: θα καταβληθεί το δώρο του Πά-
σχα. Με τον πιο επίσημο τρόπο, το κουτσουρεμένο 
δώρο (κουτσουρεμένο γιατί θα πιάνει την περίοδο 
μέχρι τις 14 Μάρτη) παραπέμπεται στις ελληνικές κα-
λένδες. «Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες 
και αφού αφουγκραστήκαμε τις επιπτώσεις που αυτές 
έχουν στην αγορά, δίνουμε τη δυνατότητα στους ερ-
γοδότες, η καταβολή του Δώρου Πάσχα να πραγμα-
τοποιηθεί μεταγενέστερα, χωρίς κυρώσεις, ώστε να 
ανακουφίσουμε τις επιχειρήσεις από τις δυσμενείς 
συνέπειες του φαινομένου του κορονοϊού στη ρευ-
στότητά τους», είπε ο Σταϊκούρας, ενώ ο Βρούτσης –
ξεπερνώντας κάθε όριο πρόκλησης- «προέτρεψε» και 
«συνέστησε» σε «όσους εργοδότες μπορούν, έχουν 
τη δυνατότητα να καταβάλουν κανονικά το ΔΩΡΟ 
ΠΑΣΧΑ στους εργαζόμενούς τους»!

YΓ1. Μια μικρή ακόμα γεύση της υπουργικής ψευ-
δολογίας. Ο Βρούτσης είπε ότι «όλοι οι εργαζόμενοι 
που τελούν ήδη ή τυχόν θα τελούν σε καθεστώς ανα-
στολής σύμβασης εργασίας μέχρι τις 30.4.2020, υπο-
χρεωτικά θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στην ειδική 
πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη 
μέχρι 31.3.2020». Oμως, η ΠΝΠ 55, αναστέλλει την 
υποχρέωση των εργοδοτών να ενημερώνουν την ΕΡ-
ΓΑΝΗ μέχρι 10 Απρίλη (με δυνατότητα παράτασης)! 
Ο ίδιος ο Βρούτσης έχει υπογράψει την εφαρμοστική 
υπουργική απόφαση (Αριθ. Πρωτ. 12338/Δ1.4372, ΦΕΚ 
854Β’/13.3.2020), που επαναλαμβάνει ότι η υποχρέω-
ση ενημέρωσης της ΕΡΓΑΝΗΣ παρατείνεται μέχρι 10 
Απρίλη. Στη συνέντευξη, όμως, μίλησε για 31 Μάρτη!

ΥΓ2. Ο Γεωργιάδης, που την Τρίτη 17 Μάρτη δήλω-
νε ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να πουλιέται το 
μπουκαλάκι το αντισηπτικό τρεις φορές ακριβότερα, 
διότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση, που στις 19 Μάρτη 
δεν έλεγε κουβέντα για την αισχροκέρδεια, στις 20 
Μάρτη κήρυξε… πόλεμο στην αισχροκέρδεια! Μιλάμε 
για… απογείωση της… αξιοπιστίας.

Μαυρογιαλούρικα ψέματα των 
υπουργών του Μητσοτάκη

Eκατοντάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν με SMS 
στα κινητά τους (!) από τις εταιρίες Swissport 

και Skyserv που δραστηριοποιούνται στην επίγεια 
εξυπηρέτηση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος». Πρόκειται για εργαζόμενους που δουλεύ-
ουν εδώ και χρόνια (κάποιοι και για 10 χρόνια) με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανανεώ-
νονται κάθε μήνα.

Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου 
ενημερώθηκαν ότι «θα ενταχθούν στο καθεστώς 
της εκ περιτροπής απασχόλησης», ενώ ο προϊστά-
μενος επιφυλάσσεται για «περισσότερες πληρο-
φορίες».

Πρόκειται για το καθεστώς που προβλέπει η 
ΠΝΠ της 20ής Μάρτη (ΦΕΚ 68Α) στο ένατο άρ-
θρο: «Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό 
ασφαλούς λειτουργίας». Σ’ αυτή τη ρύθμιση και 
σε άλλα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα αναφε-
ρόμαστε αναλυτικότερα σε άλλο δημοσίευμα. Η 
κυβέρνηση δίνει στους καπιταλιστές το δικαίωμα 
να απασχολούν τους εργαζόμενους μόνο δύο 

εβδομάδες το μήνα. Δηλαδή, να τους κόψουν το 
μισθό στη μέση.

Αυτή την εκ περιτροπής εργασία έχει ήδη εφαρ-
μόσει για το προσωπικό της και η Goldair.

Εχουμε, λοιπόν, έμπρακτα παραδείγματα για 
το τι σημαίνει η «δέσμευση» του Μητσοτάκη ότι 
έχουν παρθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
προστασία των εργαζόμενων, καθώς και οι φαν-
φαρόνικοι τηλεοπτικοί μονόλογοι των υπουργών 
του. Προστασία προσφέρουν στο κεφάλαιο, ώστε 
να μπορέσει να φορτώσει τα βάρη της κρίσης (τη 
μείωση της αεροπορικής κίνησης εν προκειμένω) 
στους εργάτες.

Μπροστά σ’ αυτή την επίθεση απαιτείται να 
ακουστεί με μια φωνή η εργατική απάντηση: κα-
νένας εργαζόμενος να μη χάσει τη δουλειά του – 
πλήρης μισθός και πλήρης ασφάλιση για όλους, με 
δαπάνες των καπιταλιστών και του κράτους τους.

ΥΓ. Ανακοινώσεις καταγγελίας εξέδωσαν τα Ερ-
γατικά Κέντρα Αθήνας και Λαυρίου - Αν. Αττικής.

ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΟ 

eksegersi.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΜΑΡΤΗ

Ο Βρούτσης νομίζει ότι μιλά σε Χαχόλους
ΤΡΙΤΗ, 24 ΜΑΡΤΗ

Την Τρίτη το πρωί, δημοσιεύτη-
καν στο ΦΕΚ (993Β’ και 994Β’) 

δύο αποφάσεις του υπουργού Ερ-
γασίας Βρούτση. Η πρώτη αφορά 
τους εργαζόμενους που εργάζο-
νταν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν 
με απόφαση της κυβέρνησης, αυ-
τούς που εργάζονταν σε επιχειρή-
σεις που έκλεισαν μόνες τους, με 
το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν λόγω της επιδημί-
ας του κοροναϊού, και αυτούς που 
είχαν απολυθεί παράνομα από τις 
επιχειρήσεις από την 1η μέχρι τις 
18 Μάρτη. Η δεύτερη αφορά την 
υποχρέωση των ιδιοκτητών των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων να 
δηλώσουν τους εργαζόμενους των 
οποίων οι ατομικές συμβάσεις τέ-
θηκαν σε προσωρινή αναστολή και 
αυτούς που απέλυσαν παράνομα.

Σε σχέση με τη δεύτερη απόφα-
ση, πρέπει να σημειώσουμε ότι  οι 
τρεις υπουργοί, στις αβανταδόρι-
κες αρχικές ανακοινώσεις τους, 
είχαν δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις 
που απέλυσαν εργαζόμενους 
μέχρι τις 18 Μάρτη δε θα τύχουν 
των ευεργετικών μέτρων για τους 
επιχειρηματίες, που θα οριστούν 
με ΚΥΑ. Τώρα, «γλυκαίνουν» την 
αρχική απαγορευτική εξαγγελία 
και περιορίζονται στην απαγόρευ-
ση ένταξης στα ευεργετικά μέτρα 
μόνο στην περίπτωση που οι κα-
πιταλιστές δεν δηλώσουν όσους 
απέλυσαν. Αυτό προβλέπεται στην 
ΠΝΠ της 20ής Μάρτη (ΦΕΚ 68Α’).

Η πρώτη απόφαση, που αφορά 
τους εργαζόμενους, προβλέπει γι’ 
αυτούς που εργάζονταν σε επιχει-
ρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητι-
κή απόφαση:

Πρώτον, μείωση του μισθώ-
ματος όσων νοικιάζουν κατοικία, 
χωρίς να αναφέρει ποσοστό 
μείωσης. Θυμίζουμε πως όταν οι 
τρεις υπουργοί έκαναν τις φανφα-
ρόνικες ανακοινώσεις τους, είχαν 
αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι θα 
καταβάλλουν μόνο το 60% του 
ενοικίου. Για να γίνει κάτι τέτοιο, η 
κυβέρνηση θα πρέπει με νόμο να 
επιτάξει τα σπίτια και να υποχρεώ-
σει τους ιδιοκτήτες τους –μικρούς 

και μεγάλους- να μειώσουν το μί-
σθωμα για το διάστημα της κρίσης 
λόγω κοροναϊού. Θα το κάνει; Θέ-
τουμε το ερώτημα γιατί, όπως θα 
δούμε παρακάτω, δεν προβλέπεται 
μείωση του μισθώματος για άλλη 
κατηγορία εργαζόμενων.

Δεύτερον, καταβολή «έκτακτης 
οικονομικής ενίσχυσης», χωρίς 
όμως να αναφέρεται το ύψος της.

Για όσους εργάζονταν σε επιχει-
ρήσεις που έκλεισαν μόνες τους 
προβλέπεται μόνο η καταβολή 
«έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης» 
(όχι και μείωση ενοικίου), χωρίς να 
αναφέρεται το ύψος της.

Με αυτή την απόφαση Βρούτση 
επιβεβαιώνεται αυτό που αποκα-
λύψαμε στο δημοσίευμά μας με 
τίτλο «Μαυρογιαλούρικα ψέματα 
των υπουργών του Μητσοτάκη». 
Οτι, δηλαδή, η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη υπαναχωρεί από την εξαγγε-
λία της για καταβολή προνοιακού 
βοηθήματος ύψους 800 ευρώ για 
την περίοδο από τις 15 Μάρτη μέχρι 
τις 30 Απρίλη.

Tο πρωί της 24ης Μάρτη, ο 
Βρούτσης, ως νέος Μαυρογιαλού-
ρος, αναφερόμενος στην πρώτη 
απόφασή του ισχυρίστηκε ότι σ’ 
αυτήν προβλέπεται να δοθεί στους 
εργαζόμενους το προνοιακό βοή-
θημα των 800 ευρώ. Το μεσημέρι 
της ίδιας μέρας, ενώ ήταν σε εξέ-
λιξη το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, 
βγήκαν κατά σειρά Σταϊκούρας, 
Γεωργιάδης και Βρούτσης και επα-
νέλαβαν τις αρχικές βερμπαλιστι-
κές τους ανακοινώσεις, που δεν 
έχουν καμία σχέση ούτε με την 
ΠΝΠ της 20ής Μάρτη, ούτε με τις 
δύο αποφάσεις του Βρούτση, που 
δεν αναφέρουν ούτε το ποσό του 
προνοιακού επιδόματος ούτε το 
ποσοστό μείωσης του ενοικίου.

Ειδικά ο Βρούτσης έδωσε ρέ-
στα, επαναλαμβάνοντας τα παλιά 
και προσθέτοντας νέα ψέματα (σ’ 
αυτά θα αναφερθούμε σε επόμενο 
δημοσίευμά μας, για να μην πλα-
τειάσουμε εδώ με τα ψέματα του 
Βρούτση, που είναι μόνιμο χαρα-
κτηριστικό του). 

Ο υπουργός Οικονομικών Στα-
ϊκούρας, ο καθ’ ύλην αρμόδιος 

να καθορίσει με ΚΥΑ το ύψος του 
προνοιακού βοηθήματος και των 
άλλων μέτρων, απέφυγε συνει-
δητά να αναφερθεί σ’ αυτό. Το πιο 
σημαντικό είναι ότι με τα λεγόμενά 
του για την τωρινή κατάσταση της 
ελληνικής οικονομίας, φρόντισε 
να προετοιμάσει το έδαφος για να 
δικαιολογήσει στο «πόπολο» την 
υπαναχώρηση από τις βερμπα-
λιστικές εξαγγελίες της 18ης και 
20ής Μάρτη. 

Ο Σταϊκούρας είπε, ανάμεσα 
στ’ άλλα: «Προφανώς η κατάσταση 
στην πραγματική οικονομία έχει 
επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες 
ημέρες. Και συνεχίζει να επιδεινώ-
νεται. (…) Και δεν γνωρίζουμε ακόμη 
τη διάρκεια της κρίσης. Απαιτείται 
συνεπώς σωφροσύνη και ρεαλι-
σμός, μακριά από δημαγωγικές 
εξάρσεις. Θέλω να είμαι ειλικρινής: 
Η κρίση είναι βαθιά, θα γίνει βαθύ-
τερη και η οικονομία θα γυρίσει, 
σύμφωνα με τις σημερινές προβλέ-
ψεις, σε ύφεση το 2020».

Αντιλαμβάνεστε πού το πάει ο 
Σταϊκούρας. Αν μέσα στον Απρί-
λη εκδώσουν την ΚΥΑ, ορίζοντας 
το ακριβές ποσό του προνοιακού 
βοηθήματος και ίσως κάποιων 
μέτρων για τους εργαζόμενους, 
υπάρχουν δύο σενάρια: η κυβέρνη-
ση να δώσει τα 800 ευρώ, όχι όμως 
μόνο για την περίοδο 15 Μάρτη-30 
Απρίλη, αλλά και για τον Μάη για 
παράδειγμα, δεδομένου ότι και τον 
Μάη θα συνεχιστεί το κλείσιμο των 
επιχειρήσεων, ή να δώσει προνοια-
κό βοήθημα μικρότερο από τα 800 
ευρώ.

Η εργατική τάξη και όλοι οι 
εργαζόμενοι μισθωτοί πρέπει να 
αγωνιστούν απαιτώντας το σύνο-
λο των αποδοχών τους και πλήρη 
ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από τους 
καπιταλιστές και το κράτος τους. 
Η απάντηση στον Σταϊκούρα πρέ-
πει να είναι πανεργατική και ηχηρή: 
να αφήσει κατά μέρος τις θεωρίες 
για σωφροσύνη και ρεαλισμό. Για-
τί ο παραγωγός του κοινωνικού 
πλούτου δεν είναι αρκούδα για να 
χορεύει στους σκοπούς της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη και της κεφαλαι-
οκρατίας.

Οργιο καπιταλιστών με απολύσεις και 
εκ περιτροπής εργασία

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το 
ένατο άρθρο της ΠΝΠ (Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου) της 
20ής Μάρτη, άναψε το πράσινο 
φως στους καπιταλιστές εργοδό-
τες να αλλάξουν μονομερώς τις 
συμβάσεις εργασίας όλων των ερ-
γατών και εργαζόμενων και να τις 
μετατρέψουν σε συμβάσεις εκ πε-
ριτροπής εργασίας. Να δουλεύουν 
δηλαδή εναλλάξ μόνο τις δύο από 
τις τέσσερις εβδομάδες του μήνα, 
με το πρόσχημα να αντιμετωπιστεί 
ο κίνδυνος μόλυνσης των εργατών 
από τον κοροναϊό. Ο τίτλος αυτού 
του άρθρου της ΠΝΠ, «Λειτουργία 
επιχειρήσεων με προσωπικό ασφα-
λούς λειτουργίας», προκαλεί αρχικά 
θυμηδία και στη συνέχεια οργή.

Μιλάμε για πρόσχημα, γιατί με 
τη μείωση της ταυτόχρονης απα-
σχόλησης των εργαζόμενων σε μια 
επιχείρηση, π.χ. από 200 σε 100 
άτομα την ημέρα, δεν αντιμετωπί-
ζεται ο κίνδυνος της μόλυνσης από 
τον κοροναϊό. Οι εμπνευστές αυτής 
της αντεργατικής διάταξης δεν εί-
χαν στο μυαλό τους την προστασία 
της υγείας των εργαζόμενων, αλλά 
τη διασφάλιση των κερδών των κα-
πιταλιστών.

Αυτό αποδεικνύεται και από το 
γεγονός ότι στο κύριο σώμα του άρ-
θρου δεν ορίζεται με σαφήνεια το 
ύψος των αποδοχών των εργαζόμε-
νων στο νέο αυτό καθεστώς της εκ 
περιτροπής εργασίας. Απλά, για το 
θεαθήναι, στην παράγραφο 3 του 
άρθρου προβλέπεται: «3. Με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος».

Τι εννοεί ο συντάκτης αυτής της 
απροκάλυπτα αντεργατικής ρύθμι-
σης, όταν αναφέρει ότι οι λεπτο-

μέρειες εφαρμογής της θα ρυθμι-
στούν με απόφαση του υπουργού 
Εργασίας; Εννοεί μήπως, ότι οι 
εργαζόμενοι που θα δουλέψουν 
μόνο το μισό μήνα θα πάρουν το 
μισό μισθό από τον εργοδότη-
καπιταλιστή και τον άλλο μισό 
από τον κρατικό προϋπολογισμό; 
Εννοεί μήπως, ότι θα καταβληθεί 
από τους εργοδότες- καπιταλιστές 
και τον κρατικό προϋπολογισμό το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφο-
ρών στον ΕΦΚΑ (υπολογιζόμενων 
με βάση τις ειδικότητες των εργα-
ζόμενων και όχι με βάση τον ονομα-
στικό μισθό, όπως πονηρά εισήγαγε 
η κυβέρνηση για όσους σταμάτη-
σαν να εργάζονται, εξισώνοντας 
μάλιστα τον ονομαστικό μισθό με 
το προνοιακό βοήθημα);

Αν εννοούσε ότι αυτά θα προ-
βλέπονται από την υπουργική 
απόφαση, γιατί δεν την εξέδωσε 
ο λαλίστατος Βρούτσης, με σκοπό 
να μπλοκάρει τις αυθαιρεσίες των 
καπιταλιστών, που ήδη άρχισαν να 
εφαρμόζουν την εκ περιτροπής 
εργασία της ΠΝΠ (γράφουμε σχε-
τικά σε διπλανή στήλη); Δεν εξέ-
δωσε την απόφαση, για να αφήσει 
ελεύθερο το πεδίο δράσης στους 
καπιταλιστές να κόψουν στη μέση 
το μισθό των εργαζόμενων.

Yπάρχει και ένα ακόμα σοβαρό 
ζήτημα. Πολλοί από τους εργαζό-
μενους σε διάφορες επιχειρήσεις 
έχουν προσληφθεί απ’ αυτές με 
προγράμματα του ΟΑΕΔ (για την 
καταπολέμηση της ανεργίας, όπως 
τα παρουσίαζαν). Στο πλαίσιο αυ-
τού του προγράμματος, οι καπιταλι-
στές επιδοτούνται με το μισό μισθό 
του εργαζόμενου για ένα χρόνο 
και μετά τη λήξη της επιδότησης 
είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν 
τον εργαζόμενο για ένα εξάμηνο 

με πλήρη απασχόληση και να του 
καταβάλλουν όλο το μισθό. Αυτή 
η υποχρέωση καταστρατηγείται 
τώρα με τη ρύθμιση του ένατου 
άρθρου της ΠΝΠ για την εκ περι-
τροπής εργασία.

Η προστασία των εργαζόμενων 
από τον κίνδυνο μόλυνσης από 
τον κοροναϊό στις καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις που εξακολουθούν 
να λειτουργούν δεν εξασφαλίζεται 
με μέτρα όπως η εκ περιτροπής 
εργασία, που εξυπηρετεί μόνο 
τους καπιταλιστές. Η προστασία 
της υγείας της εργατικής τάξης, 
της τάξης που παράγει τον πλούτο 
της χώρας, διασφαλίζεται με δύο 
μέτρα: Πρώτον με την προσωρινή 
διακοπή λειτουργίας της καπιταλι-
στικής παραγωγής, εκτός απ’ αυτήν 
που είναι απαραίτητη για τη διατρο-
φή του ελληνικού λαού και για την 
υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, 
και δεύτερον με την καταβολή πλή-
ρους μισθού και πλήρους ασφάλι-
σης, με δαπάνες των καπιταλιστών 
και του κράτους τους, και με την 
αναστολή της πληρωμής των χρε-
ών στις τράπεζες και στις εφορίες.

Επαναφέρουν και την 
επιστράτευση

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν 
αρκέστηκε μόνο στο τσαλαπάτημα 
των δικαιωμάτων των εργαζόμενων 
στις επιχειρήσεις που έκλεισαν (για 
τους οποίους δεν προβλέπεται η 
καταβολή όλου του μισθού, αλλά 
ένα προνοιακό βοήθημα, που ακό-
μα δεν αποφάσισαν πόσο θα είναι 
και πόσο χρονικό διάστημα θα 
αφορά) και στην καθιέρωση της 
εκ περιτροπής εργασίας με την κα-
ταβολή του μισού μισθού, για τους 
εργαζόμενους των επιχειρήσεων 
που εξακολουθούν να λειτουργούν. 

Εχοντας στο σχεδιασμό της να 
παγιώσει αυτή την κατάσταση που 
επέβαλε στους εργαζόμενους, κρα-
τώντας τα αντεργατικά μέτρα και 
μετά το προσωρινό ξεπέρασμα 
του κινδύνου από την επιδημία, 
ενεργοποιεί (με το δωδέκατο άρ-
θρο της ΠΝΠ της 20ής Μάρτη) τον 
αντιδραστικό θεσμό της πολιτικής 
επιστράτευσης και της κάθε μορ-
φής επίταξης των εργατών και 
εργαζόμενων που θα αποφασί-
σουν να απεργήσουν διεκδικώντας 
το δικαίωμα να ζουν αξιοπρεπώς 
και χωρίς κίνδυνο και βλάβη της 
υγείας τους.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη προχώρησε στην επα-
ναφορά αυτού του αντιδραστικού 
και αντεργατικού θεσμού επειδή 
φοβάται ότι αργά ή γρήγορα η ερ-
γατική τάξη και ο λαός θα αντιδρά-
σουν, και μάλιστα πολύ «ζόρικα».

Ηξεις αφήξεις
Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές 

υποχρεώσεις των εργαζόμενων, 
Σταϊκούρας και Βρούτσης έχουν 
κάνει αντικρουόμενες ανακοινώ-
σεις.

Ο Σταϊκούρας στις 18 Μάρτη εί-
πε: «Παράλληλα, γι’ αυτούς τους ερ-
γαζομένους, αναστέλλεται η πληρω-
μή των φορολογικών υποχρεώσεων 
Μαρτίου, για 4 μήνες».

Ο Βρούτσης στις 24 Μάρτη μίλη-
σε για «παροχή έκπτωσης 25% επί 
των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ και 
των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμέ-
νων φορολογικών οφειλών εφόσον 
καταβληθούν στην προβλεπόμενή 
τους ημερομηνία».

Γελιούνται οικτρά Σταϊκούρας 
και Βρούτσης, αν νομίζουν ότι 
απευθύνονται σε Χαχόλους.

Μια 24ωρη απεργία στη βιομη-
χανία της Λομβαρδίας από 

τους μεταλλεργάτες, τους εργάτες 
στη χημική βιομηχανία και στην 
κλωστοϋφαντουργία και η απειλή 
των τραπεζοϋπάλληλων ότι ετοι-
μάζονται να κατέβουν και αυτοί σε 
απεργία τις επόμενες μέρες, ανά-
γκασε σε αναδίπλωση την ιταλική 
κυβέρνηση, με τον Κόντε να δηλώ-
νει ότι «ο κατάλογος θα αλλάξει. 
Δεν μπορούμε να έχουμε απεργί-
ες». Δεκάδες χιλιάδες εργάτες αρ-
νήθηκαν να πάνε στη δουλειά, ενώ 
πολλές ήταν οι περιπτώσεις που 
οι εργάτες απήργησαν χωρίς την 
έγκριση του εργοστασιακού σωμα-
τείου τους, όπως οι εργάτες στην 
παραγωγή ατσαλιού και στη FIAT, 
όπου τα σωματεία αναγκάστηκαν 
να καλύψουν την αυθόρμητη κί-
νηση των εργατών κηρύσσοντας 
απεργία εκ των υστέρων. 

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων 

που επιτρέπεται να συνεχίσουν την 
παραγωγή, όπως ανακοινώθηκε 
την Κυριακή 22 Μάρτη με βάση το 
προεδρικό διάταγμα για περιορι-
σμό της βιομηχανικής δραστηρίο-
τητας, καταρτίστηκε καθ' υπόδειξη 
της συνομοσπονδίας των βιομηχά-
νων Confindustria, με πλήρη αδια-
φορία για την υγεία των εργατών 
εν μέσω πανδημίας και με τους 
νεκρούς από τον κοροναϊό στην 
Ιταλία να έχουν ξεπεράσει τους 
7.500 μέχρι την Τετάρτη 25 Μάρτη.

Ο επικεφαλής της Confindustria 
προειδοποίησε ότι η παύση του 
70% της βιομηχανικής δραστη-
ριότητας θα προκαλέσει απώλεια 
κερδών για τον ιταλικό καπιταλι-
σμό που θα υπερβαίνει τα 100 δι-
σεκατομμύρια ευρώ το μήνα. Τόσο 
αποτιμά το βιομηχανικό κεφάλαιο 
τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων 
εργατών της Λομβαρδίας και του 
Λάτσιο.

Με το βλέμμα στραμμένο και στην περίοδο μετά την επιδημία

Κυβέρνηση και καπιταλιστές προσπαθούν 
να στήσουν πιο αντεργατικό καθεστώς

u Εκ περιτροπής εργασία με μισό μισθό
u Επαναφέρουν και την πολιτική επιστράτευση

Εδώ και τώρα να επιταχθούν τα 
μαγαζιά των εμπόρων της υγείας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το 
δωδέκατο άρθρο της ΠΝΠ της 

20ής Μάρτη επαναφέρει το καθε-
στώς της πολιτικής επιστράτευσης 
και της επίταξης των εργαζόμενων, 
όταν θα κηρύσσουν απεργίες.

Ομως, όπως συνέβη με την μη επί-
ταξη μεγάλων ξενοδοχείων, το ίδιο 
συμβαίνει με τα ιδιωτικά νοσοκο-
μεία και διαγνωστικά κέντρα. Η κυ-
βέρνηση δεν προχώρησε σε επίταξή 
τους, ενώ είναι σοβαρές οι ανάγκες 
σε ΜΕΘ και επιτακτική ανάγκη να 
αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των 
τεστ, δεδομένου ότι απ’ όλους τους 
επιστήμονες υπάρχει εκτίμηση ότι 
είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να 
αυξηθούν οι πολίτες που θα μολυν-
θούν από τον κοροναϊό.

Πλουσιοπάροχες 
συμβάσεις ανάθεσης

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μό-

νο αρνείται να επιτάξει τα «μαγαζιά» 
των εμπόρων της υγείας, αλλά μέσω 
των Σταϊκούρα και Κικίλια προετοί-
μασε το έδαφος για να προχωρήσει 
σε κατ’ ανάθεση συμβάσεις του 
δημοσίου σ’ αυτούς, προκειμένου 
να χρησιμοποιηθούν οι ΜΕΘ των 
ιδιωτικών νοσοκομείων και τα ιδι-
ωτικά διαγνωστικά κέντρα για την 
πραγματοποίηση τεστ.

Στην ΚΥΑ Σταϊκούρα - Κικίλια της 
13ης Μάρτη (ΦΕΚ 848Β) υπογραμμί-
ζεται η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν 
οι ΜΕΘ των ιδιωτικών κλινικών (άρ-
θρο 1 παρ. 3). Το επόμενο στάδιο 
ήταν η ΠΝΠ της 20ής Μάρτη (ΦΕΚ 
68Α), στο πεντηκοστό ένατο άρθρο 
της οποίας προβλέπεται η σύναψη 
συμβάσεων του δημοσίου με τους 
εμπόρους της υγείας, κατ’ ανάθεση 
και κατά παρέκκλιση όλων των ισχυ-
ουσών διατάξεων.

Ιταλία: Απεργία φρένο στην 
καπιταλιστική ασυδοσία
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Οι φανφάρες του υπουργείου 
Παιδείας για την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και 
η αλήθεια

Δημοσιεύουμε αποσπάσματα από το άρθρο των A. Παπα-
ϊωάννου και Χ. Κρομμύδα, που δημοσιεύτηκε στο tvxs. 

Στο άρθρο αναφέρονται στοιχεία, η συλλογή των οποίων 
αφορά σε έρευνα που έγινε την άνοιξη του 2019 για τους 
σκοπούς του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ της ΕΕ, 
που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον 
πρώτο συγγραφέα.

Τα στοιχεία είναι πολύ αποκαλυπτικά και κάνουν σκόνη 
τις φανφάρες του υπουργείου Παιδείας για τη μεγάλη επι-
τυχία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που φτιάχτηκε «στο 
πόδι», με αφορμή την επιδημία του κοροναϊού για καθαρά 
δημαγωγικούς σκοπούς.

Στο άρθρο ο συγγραφέας επισημαίνει: 
«Ανάλυση δεδομένων από πρόσφατη έρευνά μας δείχνει 

ότι χιλιάδες μαθητές στη χώρα θα έχουν πολύ σημαντικές 
δυσκολίες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Για άλλη μια 
φορά αυτοί που θα την πληρώσουν θα είναι οι φτωχοί μα-
θητές, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων δεν έχει καν ΗΥ στο 
σπίτι. Σε πιο δεινή θέση είναι οι μαθητές και μαθήτριες που 
ετοιμάζονται για πανελλαδικές εξετάσεις και ανήκουν σε 
φτωχά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα. Θα ήταν πολύ άδικο 
γι’ αυτά τα παιδιά να εξεταστούν σε ύλη που διδάσκεται με 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το κλείσιμο όλων στο σπίτι οδηγεί επίσης μαθητές, αδέλ-
φια και γονείς των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων 
να συγχρωτίζονται στον ίδιο χώρο για εργασία. Αν κάποιο 
μέλος της οικογένειας χρειάζεται να συμμετέχει σε online 
τηλεδιάσκεψη ή online μάθημα, η εργασία των υπόλοιπων θα 
δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο λόγω έλλειψης ατομικού 
χώρου εργασίας».

Τα στοιχεία
Στην έρευνα οι μαθητές απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

οικογενειακής ευημερίας FASIII1 που χρησιμοποιείται από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη μελέτη συμπερι-
φορών που σχετίζονται με την υγεία των μαθητών (Health 
Behaviour in School-Aged Children study). 

Στην Ελλάδα το δείγμα ήταν τυχαία επιλεγμένο απ’ όλη 
τη χώρα και η ηλικία των μαθητών και μαθητριών ήταν από 
10 έως 17 ετών.

u Από την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι στην 
Ελλάδα το 5.8% των μαθητών και μαθητριών δεν έχει κανέ-
ναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (ΗΥ), Mac ή laptop στο σπίτι, 
το 39.8% έχει έναν, το 33.1% δύο και το 21.3% πάνω από 2 
ΗΥ στο σπίτι.

u Στο 18% των φτωχότερων ελληνικών οικογενειών το 
ποσοστό με κανέναν ΗΥ στο σπίτι ανεβαίνει στο 17.5%. 
Αντίθετα το ποσοστό χωρίς ΗΥ είναι λιγότερο από 1% στις 
ελληνικές οικογένειες που ανήκουν στο 50% με την καλύ-
τερη οικονομική κατάσταση.

u Σε όλες τις σχολικές βαθμίδες τα ποσοστά με 0, 1, 2 ή 
πάνω από 2 ΗΥ παραμένουν τα ίδια.  Είναι προφανές ότι οι 
μαθητές και μαθήτριες που προετοιμάζονται για πανελλαδι-
κές εξετάσεις και ανήκουν στα φτωχά κοινωνικο-οικονομικά 
στρώματα είναι σε πολύ δυσχερέστερη κατάσταση από τους 
άλλους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους.

u Από το συνολικό δείγμα στην Ελλάδα, το 93.8% (2851 
μαθητές/μαθήτριες) ήταν ελληνικής εθνικότητας και το 5.7% 
(173 μαθητές/μαθήτριες) εθνικότητας από χώρα εκτός ΕΕ 
(κυρίως Αλβανίας). Το ποσοστό των μαθητών και μαθητρι-
ών εκτός ΕΕ που δεν έχει κανέναν ΗΥ στο σπίτι είναι 19.1%. 
Ωστόσο και το ποσοστό μαθητών και μαθητριών με ελληνική 
εθνικότητα χωρίς ΗΥ δεν είναι αμελητέο, σχεδόν 5%, ενώ 
το ποσοστό με το πολύ έναν ΗΥ στο σπίτι σε οικογένειες με 
ελληνική εθνικότητα είναι 43%.

u Το ένα τέταρτο των μαθητών και μαθητριών στην Ελλά-
δα δεν έχουν δικό τους υπνοδωμάτιο, που συχνά χρησιμο-
ποιείται και ως χώρος για σχολική εργασία στο σπίτι. Αυτό 
δυσχεραίνει την εργασία αυτών των παιδιών για το σχολείο. 
Η θέση τους έχει γίνει τώρα ακόμη πιο δυσχερής με το κλεί-
σιμο όλων στο σπίτι λόγω COVID-19 και τις απαιτήσεις όλων, 
μαθητριών, αδελφών και γονέων για δουλειά από το σπίτι.

u Σχεδόν τα μισά παιδιά που ανήκουν στο 18% των οικο-
γενειών με τις χαμηλότερες οικονομικές δυνατότητες δεν 
έχουν δικό τους υπνοδωμάτιο. Αντίθετα, το 95% των παιδιών 
που ανήκουν στο 15% των οικογενειών με τις υψηλότερες 
οικονομικές δυνατότητες έχουν δικό τους υπνοδωμάτιο.

Οι «ιερές αγελάδες» του αστικού 
εκπαιδευτικού συστήματος

«Οσον αφορά τις Πανελ-
λαδικές υπάρχει το 

ενδεχόμενο να μετακυλιστεί η 
ημερομηνία έναρξης των Εξε-
τάσεων. Σταθερή μας επιδίωξη 
θα είναι να μείνουμε όσο πιο 
κοντά γίνεται στην καθιερωμέ-
νη ημερομηνία έναρξης των Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων». «Θα 
κάνω ό,τι περνάει από το χέρι 
μου, η αναστάτωση για τους 
υποψηφίους για τα ΑΕΙ να είναι 
μικρή και να μη γίνουν οι Πανελ-
λαδικές το Σεπτέμβριο». Νίκη 
Κεραμέως σε ΕΡΤ και ΣΚΑΙ.

Δεν συγκινούνται με τίποτε. 
Δεν κάνουν πίσω με τίποτε. 
Ακόμη και σήμερα που η λαίλα-
πα του κοροναϊού θερίζει, που 
εκατομμύρια άνθρωποι στον 
καπιταλιστικό κόσμο ζουν με το 
φόβο και την αγωνία, που τρο-
φοδοτούνται από τις διαχρονι-
κές εγκληματικές πολιτικές των 
αστικών κυβερνήσεων έναντι 
των κοινωνικών αγαθών, όπως η 
Υγεία, και τους χειρισμούς της 
πανδημίας έχοντας ως στόχο 
πάνω απ’ όλα τα κέρδη του κε-
φαλαίου. Που τα σχολεία είναι 
κλειστά, άγνωστο για πόσο διά-
στημα, και οι μαθητές είναι στα 
σπίτια τους, βιώνοντας μαζί με 
τις οικογένειές τους τις συνέ-
πειες, ιδιαίτερα δυσβάσταχτες 
για την εργατική τάξη και τους 
εργαζόμενους. 

Οι πανελλαδικές εξετάσεις 
είναι οι «ιερές αγελάδες» του 
συστήματος. Γιατί αποτελούν 
την κορύφωση των ταξικών 
εκπαιδευτικών φραγμών. Είναι 
ο μηχανισμός-καρμανιόλα που 
βάζει αποφασιστικό φρένο 
στην ιστορικά διαμορφωμένη 
τάση της νεολαίας της ελλη-
νικής εργαζόμενης κοινωνίας 
για πανεπιστημιακή μόρφωση, 
πετσοκόβοντας βίαια ιδιαίτερα 
τα κεφάλια των παιδιών της ερ-
γατικής τάξης και των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων.

Ακόμη και τώρα, λοιπόν, οι 
πόρτες των ΑΕΙ είναι ερμητικά 
κλειστές, ενώ δεν έχει περάσει 
καιρός που η Κεραμέως μας 
ανέλυε τις κατευθύνσεις της 
«μεταρρύθμισης» της ΝΔ που 
ενίσχυαν σε υπερθετικό βαθμό 
τους εξεταστικούς ταξικούς 
φραγμούς [εξετάσεις σε όλες 
τις τάξεις του Λυκείου με Τρά-
πεζα θεμάτων, συνυπολογισμός, 
με αυξανόμενη διαβάθμιση 
ανά τάξη, των επιδόσεων των 
τριών τάξεων του Λυκείου για 
την εισαγωγή στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, καθορισμός 
σε οριζόντια βάση κατώτατης 
βάσης εισαγωγής -βάση του 
10-, δυνατότητα στα ανώτατα 
ιδρύματα να καθορίζουν τον 
ετήσιο αριθμό εισακτέων (άρα 
μικρότερος αριθμός εισακτέ-
ων) και να μπορούν να ορίζουν 
βάση εισαγωγής υψηλότερη της 
ελάχιστης βάσης].

Κυβέρνηση και υπουργείο 

Παιδείας «πυροβολούν» με 
βαρύ πυροβολικό την πρόσβα-
ση στα ΑΕΙ. Ακόμη και τώρα οι 
ανακοινώσεις της Κεραμέως 
περιορίζονται σε κάποιες «σκέ-
ψεις» για μείωση της ύλης και 
παράταση του σχολικού έτους, 
διατηρώντας αμείωτο το άγχος 
των μαθητών μπροστά στις πα-
νελλαδικές, οι οποίες απλώς 
πιθανόν να μετατεθούν χρο-
νικά. Ούτε καν για κατάργηση 
-τουλάχιστον για φέτος- των 
προαγωγικών και απολυτήριων 
εξετάσεων δε γίνεται λόγος.

Στις τραγικές στιγμές που 
ζουν οι εργαζόμενοι σήμερα, 
εμείς επαναφέρουμε το αίτημα 
της ελεύθερης πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και βέ-
βαια όχι μόνο για τη φετινή δύ-
σκολη, λόγω κοροναϊού, χρονιά 
(εννοείται ότι δεν αναφερόμα-
στε στην καρικατούρα ελεύθε-
ρης πρόσβασης των συριζαίων). 

Η απαίτηση ελεύθερης πρό-
σβασης στα ΑΕΙ δεν είναι ένα 
ευκαιριακό αίτημα, που απλά 
σήμερα με δραματικό τρόπο 
τίθεται επί τάπητος. Είναι αίτη-
μα που πρέπει ν’ αγκαλιάσουν 
νεολαία και εργαζόμενοι, όχι 
μόνο γιατί απαλλάσσει τα παι-
διά της εργατικής τάξης και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων από 
ένα δυσβάσταχτο ταξικό φραγ-
μό, αλλά και γιατί συνδέεται 
άρρηκτα με την απαίτηση της 
εργαζόμενης κοινωνίας για την 
ενίσχυση των κοινωνικών αγα-
θών, για μέτρα που θα καλυτε-
ρέψουν τη ζωή.

Για ν’ απαντήσουμε στις 
ενστάσεις που τίθενται περί 
«αξιοκρατίας», συνωστισμού 
μεγάλου αριθμού υποψήφιων 
στις πανεπιστημιακές σχολές 
και κυρίως στις υψηλής ζήτησης 
σχολές, πληθώρας πτυχιούχων 
που το σύστημα δεν μπορεί να 
απορροφήσει, κ.λπ. ας απαντή-
σουμε στα ακόλουθα ερωτήμα-
τα:

u Το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
θα ήταν περισσότερο ετοιμοπό-
λεμο και θα προσέφερε καλύτε-
ρες υπηρεσίες στους ασθενείς 
αν διέθετε όλο το απαραίτητο 
στελεχικό δυναμικό σε για-
τρούς, νοσηλευτές, βοηθητικό 
και διοικητικό προσωπικό και 
βεβαίως όλον τον απαραίτητο 
ιατρικό και νοσηλευτικό εξο-
πλισμό;

Γιατί, λοιπόν, να καταρρέει 
όταν υπάρχουν χιλιάδες άνερ-
γοι γιατροί και νοσηλευτές; 
Γιατί, η αδιοριστία, οι εξευτε-
λιστικοί μισθοί και οι συνθήκες 
εργασίας να σπρώχνουν άξιους 
γιατρούς και γερά μυαλά στο 
εξωτερικό; Γιατί οι άρρωστοι, 
όχι μόνο τώρα αλλά εδώ και δε-
καετίες, να ταλαιπωρούνται στις 
ουρές και οι γιατροί να έχουν το 
δικαίωμα να κάνουν απογευμα-
τινά ιατρεία μέσα στα δημόσια 
νοσοκομεία επί πληρωμή αντί 

να είναι πλήρως απασχολού-
μενοι στο δημόσιο, δωρεάν 
σύστημα υγείας; Γιατί οι πανε-
πιστημιακοί γιατροί να έχουν το 
δικαίωμα να διατηρούν ιατρείο 
εκτός του δημόσιου νοσοκομεί-
ου; Γιατί οι ακριτικές περιοχές, 
τα νησιά να ταλαιπωρούνται 
από έλλειψη ιατρικής φροντί-
δας και οι κάτοικοι να κινδυνεύ-
ουν; Γιατί, τέλος, να υπάρχουν 
άπειρα ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα και θεραπευτήρια με 
συνθήκες εργασιακής γαλέρας 
για το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό και όχι ένα σύστημα 
αποκλειστικής δημόσιας δωρε-
άν υγείας με αξιοπρεπείς όρους 
εργασίας των εργαζόμενων;

u Γιατί να υπάρχουν αδιόρι-
στοι εκπαιδευτικοί και τα τμή-
ματα να είναι πληθωρικά; Γιατί, 
π.χ. να γίνονται δεύτερες και 
τρίτες αναθέσεις μαθημάτων 
στους εκπαιδευτικούς και να μη 
διορίζονται οι αντίστοιχες ειδι-
κότητες; Γιατί να συγχωνεύονται 
και να καταργούνται τμήματα; 
Γιατί το δημόσιο σχολείο να λει-
τουργεί με τη στήριξη δεκάδων 
χιλιάδων αναπληρωτών (πάνω 
από 30.000) και ωρομίσθιων 
που κοστίζουν φθηνά και όχι με 
μόνιμους εκπαιδευτικούς; Δεν 
θα ήταν σε όφελος της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας αν όλα 
αυτά δεν ίσχυαν;

u Γιατί όλα τα παιδιά με ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
να μην έχουν πρόσβαση στο 
δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης 
και αυτό να μην είναι πλήρως 
στελεχωμένο όπως αρμόζει, 
ώστε να καλύπτονται όλες οι 
πραγματικές τους ανάγκες;

u Γιατί η κοινωνική μέριμνα 
να είναι είδος υπό εξαφάνιση τη 
στιγμή που π.χ. χιλιάδες παιδιά 
είναι εκτός παιδικών σταθμών 
και οι γέροντες δεν έχουν τη 
βοήθεια που χρειάζονται;

u Γιατί να υπάρχουν χιλιάδες 
άνεργοι μηχανικοί και άλλοι που 
φυτοζωούν, χιλιάδες τεχνικοί 
που ψάχνουν δουλειά και δεν 
έχουν στον ήλιο μοίρα; Δεν έχει 
ανάγκη η χώρα από υποδομές 
όλων των ειδών, που θα καλυτε-
ρέψουν τη ζωή;

u Μήπως τελικά τα παιδιά 
των πλούσιων αστικών στρωμά-
των δε σπουδάζουν σε πανεπι-
στήμια του εξωτερικού, ακόμη 
κι αν αποτύχουν στις εδώ εισα-
γωγικές εξετάσεις; (δες και τις 
προκλητικές ρυθμίσεις Κεραμέ-
ως για τα κολλέγια).

Θα μπορούσε κανείς να απα-
ριθμήσει άπειρα παραδείγματα, 
αλλά νομίζουμε ότι έχει ήδη κα-
ταδειχτεί το πρόβλημα. Το ου-
σιαστικό ζήτημα είναι από ποια 
πλευρά τοποθετεί κανείς τον 
εαυτό του. Τα συμφέροντα ποι-
ας τάξης θέλει να υπηρετήσει.

Χρήματα, λοιπόν, απαιτού-
νται και ισχυρή θέληση να υπε-

ρασπίσεις τα συμφέροντα του 
προλεταριάτου, κάτι που δε 
διαθέτουν οι κυβερνήσεις του 
κεφαλαίου.

Τέλος, να απαντήσουμε στην 
ένσταση περί του ανέφικτου της 
κατάργησης των ταξικών φραγ-
μών στον καπιταλισμό.

Καταρχάς να σημειώσουμε 
ότι όλες οι εκπαιδευτικές βαθ-
μίδες λειτουργούν στο έδα-
φος του ταξικού διαχωρισμού 
της κοινωνίας. Τα παιδιά της 
εργατικής τάξης, των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων έρχονται 
στο σχολείο με ένα πολύ βεβα-
ρημένο μπαγκράουντ (οικονο-
μικό, μορφωτικό, πολιτιστικό), 
που παίζει καθοριστικό ρόλο 
στη μορφωτική τους πορεία. Το 
μικρό ποσοστό των εξαιρέσεων, 
που διαθέτει πολύ ισχυρά ψυχι-
κά και διανοητικά αποθέματα 
και κατορθώνει να φθάσει στην 
ανώτατη βαθμίδα και μάλιστα 
στις πανεπιστημιακές σχολές, 
που θεωρούνται περιζήτητες 
και υψηλού κοινωνικού γοή-
τρου, απλώς επιβεβαιώνει τον 
κανόνα.

Τα παιδιά αυτά, παιδιά ενός 
κατώτερου θεού, έχουν γενικά 
επίγνωση των δυνατοτήτων 
τους, ατομικών και οικογενει-
ακών. Συνεπώς, το επιχείρημα 
ότι αυτά θα επιδιώξουν μαζικά 
την είσοδό τους στις σχολές 
υψηλής ζήτησης με τις μεγάλες 
απαιτήσεις και τις αυξημένες 
δυσκολίες σε περίπτωση που 
υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση, 
είναι κάλπικο. Ακόμη και στην 
περίπτωση που θεωρήσουμε ότι 
αυτό θα συμβεί στην αρχή, εί-
ναι σίγουρο ότι στη συνέχεια το 
φαινόμενο θα ατονήσει, καθώς 
δεν έχουν εκλείψει τα βαρίδια 
του ταξικού διαχωρισμού, ενώ 
και οι δυσκολίες φοίτησης είναι 
πολύ μεγάλες.

Δεν ισχυριζόμαστε, λοιπόν, 
ότι η ελεύθερη πρόσβαση στα 
Πανεπιστήμια θα άρει όλους 
τους ταξικούς φραγμούς, που 
είναι συνυφασμένοι με τον κα-
πιταλισμό και πλήττουν τα παι-
διά της εργατικής τάξης και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Θα 
ανακουφίσει, όμως τη νεολαία 
της εργαζόμενης κοινωνίας και 
θα αποδεσμεύσει το Λύκειο σε 
σημαντικό βαθμό από την αγω-
νία για την είσοδο στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Η προβολή του αιτήματος 
της ελεύθερης πρόσβασης από 
το κίνημα έχει, όμως, τεράστια 
σημασία γιατί, εκτός των άλ-
λων, καταδεικνύει τα αδιέξοδα 
του καπιταλισμού, ενισχύει την 
πεποίθηση ότι μόνο η προοπτι-
κή μιας άλλης κοινωνίας χωρίς 
εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο είναι η μόνη ρεαλιστι-
κή λύση και ότι αξίζει να παλέ-
ψουμε γι’ αυτό.

Γιούλα Γκεσούλη
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«Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό» 
είναι το σύνθημα που συνδυάζει 

από τη μια τη συντροφικότητα και την κοι-
νωνική αλληλεγγύη απέναντι στους ανθρώ-
πους μας για τη μάχη της ζωής και από την 
άλλη τη διεκδίκηση για αποφασιστικά μέτρα 
από το αστικό κράτος.

Το σύνθημα αυτό έκαναν πράξη οι φοι-
τητικοί σύλλογοι των Ιατρικών Σχολών των 
Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και 
Ιωαννίνων, ζητώντας να συμβάλλουν (οι 
απόφοιτοι και τελειόφοιτοι) «με οργανω-
μένο τρόπο, με δεδομένο τις γνώσεις -θε-
ωρητικές και πρακτικές- και την αντίστοιχη 
περιορισμένη πείρα που έχουμε, στον αγώνα 
που διεξάγεται αυτήν τη στιγμή στα δημόσια 
νοσοκομεία για την προστασία και την υπε-
ράσπιση της υγείας του λαού».

Στην ανακοίνωση-κάλεσμα οι φοιτητές 
δηλώνουν, μεταξύ άλλων τα εξής:

«Δεν κλείνουμε τα μάτια στην οριακή κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα 
Υγείας στην χώρα μας. Ξέρουμε καλά ότι 
τα δημόσια νοσοκομεία “πάσχουν” από τη 
χρόνια υποστελέχωση αφού τα κενά σε 
υγειονομικό προσωπικό φτάνουν τις 30.000, 
ενώ η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι 
ανύπαρκτη.

Ωστόσο, δεν μένουμε αμέτοχοι απένα-
ντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, 
έχουμε διάθεση να συμβάλουμε πλάι στους 
εργαζόμενους υγειονομικούς. Στηρίζουμε 
τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη πάρει τα 
σωματεία τους, η ΟΕΝΓΕ, καθώς και την 
πρωτοβουλία συναδέλφων αυτοαπασχο-
λούμενων γιατρών που θέτουν τις υπηρεσίες 
τους απαιτώντας να ενταχθούν στο σχεδια-
σμό μαζί με τους μισθωτούς συναδέλφους 
τους στο δημόσιο σύστημα Υγείας».

Οι φοιτητές στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα 
της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών 
Γιατρών:

1. Να επιταχτούν άμεσα τα χειρουργεία, 
οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα διαγνωστικά 
και τα εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών 
νοσοκομείων.

2. Το ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες για-
τρούς που είναι επί το πλείστον έμπειροι 
επιστήμονες. Να ενταχθούν στο δημόσιο 
σύστημα Υγείας και με κρατική ευθύνη και 
χωρίς πληρωμή των ασθενών να αναλάβουν 
την εξέταση, συνταγογράφηση, θεραπεία.

3. Να επιταχτούν τα αναγκαία υλικά για 
την υποδομή του δημόσιου συστήματος 
Υγείας και για τον άμεσο εφοδιασμό των 

υγειονομικών.
4. Αμεσα χωρίς άλλη καθυστέρηση να 

προσληφθεί το αναγκαίο ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό για να λειτουργήσει το σύνολο 
των κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ.

5. Να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εξοπλι-
σμός των ΜΕΘ ώστε να πληρούν τις σύγ-
χρονες προδιαγραφές και να μπορούν να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες νοσηλείας των 
ασθενών με κορονοϊό (αναπνευστήρες για 
μηχανικό αερισμό αυξημένων, κλπ.).

6. Να εξασφαλιστεί επάρκεια σε ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό του υγειονομικού 
προσωπικού (μάσκες, πλαστικά γυαλιά χει-
ρουργείου μιας χρήσης, αδιάβροχες φόρ-
μες μιας χρήσης κλπ.).

7. Αμεση στελέχωση με το αναγκαίο μόνι-
μο προσωπικό των νοσοκομείων, με προτε-
ραιότητα τα ΤΕΠ και τις ΜΕΘ αλλά και των 
δομών ΠΦΥ ώστε να εξασφαλιστεί η 24ωρη 
λειτουργία τους και να αποσυμφορηθούν τα 
νοσοκομεία.

8. Αμεσα, χωρίς χρονοτριβή, να προσλη-
φθούν οι επικουρικοί ακόμα και αν δεν έχει 
παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη της προ-
ηγούμενης σύμβασης. Διορισμούς σε μόνι-
μες θέσεις όλων των υπηρετούντων σήμερα 
επικουρικών γιατρών.

9. Να χορηγούνται οι άδειες ειδικού σκο-
πού σε όσους υγειονομικούς τις δικαιούνται. 
Μέτρα προστασίας για τους υγειονομικούς 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να 
μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσής τους στον κο-
ρονοϊό.

10. Να επιταχτούν ξενοδοχεία, στα οποία 
θα μπορούν να διαμένουν οι υγειονομικοί 
των δημόσιων νοσοκομείων στη διάρκεια 
της επιδημίας προκειμένου να προφυλάσ-
σονται οι οικογένειές τους και οι ίδιοι από 
τη διασπορά του ιού και τη νόσο.

Παράλληλα, απαιτούν «να διασφαλιστούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής ασφά-
λειας των φοιτητών που θα συμβάλλουν σε 
αυτή την προσπάθεια».

Το υποκριτικό ενδιαφέρον της κυβέρνη-
σης για την κοινωνική αλληλεγγύη φρόντι-
σαν να μας κάνουν λιανά οι φοιτητές της 
ΔΑΠ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Σύμφω-
να με καταγγελία που έκανε η παράταξη της 
ΠΚΣ στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου 
Πάτρας, η ΔΑΠ, που έχει την απόλυτη πλειο-
ψηφία στο φοιτητικό σύλλογο, καταψήφισε 
το ψήφισμα για να συμμετάσχει ο Σύλλογος 
στην προσπάθεια που γίνεται να συντονι-
στούν οι ΦΣ, ώστε να στηριχτεί ο αγώνας 

των υγειονομικών, να διεκδικήσουν να καλυ-
φθούν όλες οι ελλείψεις και να συμβάλλουν 
έμπρακτα στην προσπάθεια αντιμετώπισης 
της επιδημίας, όπως έχουν αποφασίσει οι 
φοιτητικοί σύλλογοι Ιατρικής σε ΕΚΠΑ, ΑΠΘ 
και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η ΔΑΠ γίνεται σφουγγοκωλάριος της κυ-
βερνητικής πολιτικής, μιας πολιτικής λήψης 
μέτρων με το σταγονόμετρο για τη στέρεα 
και ολόπλευρη ενίσχυση του κρατικού συ-
στήματος υγείας δηλώνοντας: «Εχουμε από-
λυτη εμπιστοσύνη στο υπουργείο Υγείας και 
τον ΕΟΔΥ για τις αποφάσεις και τα μέτρα 
που λαμβάνονται».

Πώς ανταποκρίνεται η κυβέρνηση σε μια 
τέτοια πρωτοβουλία, όπως αυτή των απόφοι-
των και τελειόφοιτων φοιτητών των Ιατρικών 
Σχολών;

Με σιγή ιχθύος. Και όχι μόνον αυτό. Με 
την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/20 Μαρτίου 
2020, Τεύχος Α’, αρνείται να δώσει κίνητρα 
στους απόφοιτους της Ιατρικής που θέλουν 
να προσληφθούν χωρίς να έχουν κάνει ειδι-
κότητα. Οχι μόνο η σχέση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου που θα συνάψουν θα έχει 
ανώτατη τετράμηνη ισχύ, αλλά και ο χρό-
νος απασχόλησής τους δεν θα λογίζεται ως 
χρόνος εκπαίδευσής τους για τη λήψη τίτλου 
ειδικότητας!

Η διάταξη αναλυτικά έχει ως εξής:
Αρθρο τεσσαρακοστό έκτο: Πρόσληψη 

ιατρικού προσωπικού άνευ ειδικότητας 
Ιατροί, που έχουν λάβει την άδεια ασκήσε-

ως επαγγέλματος και έχουν υποβάλλει κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας αιτήσεις 
για ειδίκευση οι οποίες εκκρεμούν σε περι-
φέρειες ή περιφερειακές ενότητες, δύνανται, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, να 
προσέλθουν άμεσα για ανάληψη καθηκόντων 
στο νοσοκομείο προτίμησης των αιτήσεων ει-
δίκευσής τους. Η απασχόλησή τους διενερ-
γείται με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, με ανώτατη διάρκεια τετραμήνου 
ενόψει της ανάγκης αντιμετώπισης της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID 19. Η τοπο-
θέτησή τους γίνεται με απόφαση του αρμό-
διου οργάνου διοίκησης του νοσοκομείου 
σε κενή θέση ειδικευόμενου, οποιασδήποτε 
ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω 
απασχόλησης οι καταβαλλόμενες αποδοχές 
τους είναι ισόποσες με τις αποδοχές ειδικευ-
όμενων ιατρών. Ο χρόνος απασχόλησης των 
τοποθετούμενων ιατρών κατά τα ανωτέρω 
δεν λογίζεται ως χρόνος εκπαίδευσής τους 
για τη λήψη τίτλου ειδικότητας.

Κοινωνικά αλληλέγγυοι ή παπαγαλάκια 
της κυβερνητικής πολιτικής;

Σύλλογος μελών ΔΕΠ του 
ΕΚΠΑ «ξεβρακώνει» Τσιόδρα

«Για να δούμε λοιπόν τι είπε ο κ. Τσιόδρας (και όχι Τσιόρ-
δας). Είπε ότι όντως τα περιστατικά υποκαταγράφονται και 
ότι ειδική ομάδα στατιστικής δουλεύει τα επιδημιολογικά μο-
ντέλα. Αλλά αποτελεί στοιχειώδη επιστημονική αλήθεια ότι 
κανένα στατιστικό μοντέλο δεν δουλεύει χωρίς επαρκή δείγ-
ματα, τα οποία ο κ. Τσιόρδας παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχουν 
(μίλησε για μεγάλη αβεβαιότητα στην παρούσα εκτίμηση πε-
ρί 2,000-3,000 κρουσμάτων). Επίσης δεν αναφέρθηκε στην 
ανάγκη τα δείγματα να παρέχουν εικόνα της χωροταξικής και 
διαστρωματικής διάδοσης του ιού, πράγμα απολύτως απα-
ραίτητο από επιδημιολογική σκοπιά. Γιατί δεν αναφέρθηκε; 
Επειδή απλούστατα δεν έχουν τέτοια εικόνα ούτε παίρνουν 
μέτρα για να την αποκτήσουν. Αλλά για ποιο λόγο δεν κάνουν 
τα προβλεπόμενα από τα επιδημιολογικά πρωτόκολλα;

Είπε πρώτον, επειδή δεν διαθέτουν τα μέσα.
Δεύτερον, επειδή θα πανικοβάλλουν τον κόσμο αν παίρ-

νουν δείγματα.
Τρίτον επειδή έτσι θα παραβιαστούν οι αρχές προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Θα μας επιτρέψετε να θεωρήσουμε 
απαράδεκτες και τις τρεις θέσεις του κ. Τσιόδρα:

Πρώτον, ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε σε πολύ συγκεκριμένα 
μέτρα έκτακτης ανάγκης που μπορούν να καλύψουν τα κενά 
σε μέσα και επ’ αυτού δεν υπήρξε απάντηση.

Δεύτερον, όσο αφορά το ότι θα πανικοβληθεί ο κόσμος, 
κατά τη γνώμη μας πρόκειται για αστεία τοποθέτηση μπροστά 
στα μέτρα που ήδη έχουν παρθεί.

Οταν έχεις κλείσει μια ολόκληρη χώρα μέσα στα σπίτια της 
και εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε λίγο θα βρεθούν 
στο δρόμο, είναι απλά αστείο να λες ότι ο κόσμος θα πανικο-
βληθεί από δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Τρίτον, τα περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
δεν ευσταθούν ούτε αντικειμενικά (δεν είναι αναγκαίο να 
ανακοινώνονται τα ονόματα των εξεταζομένων) ούτε νομικά 
(όταν συντρέχουν υπέρτατοι λόγοι προστασίας του πληθυ-
σμού).

Τέλος, θα σας παρακαλέσουμε να διαβάσετε το άρθρο του 
διακεκριμένου καθηγητή επιδημιολογίας Joseph Eisenberg 
προκειμένου να κατανοήσετε τη σημασία όλων των παραπά-
νω. Στην επιστήμη δεν χωράνε πολιτικοί προσανατολισμοί και 
επιδιώξεις, τα πράγματα συζητώνται σε αντικειμενική βάση».

ΥΓ. Απαιτήθηκαν πέντε μέρες για να βγει μια ανακοίνωση 
στήριξης του Τσιόδρα από το Σύλλογο ΔΕΠ Ιατρικής Αθήνας. 
Στήριξη του Τσιόδρα ως ενός «από τους διεθνώς καταξιω-
μένους ειδικούς λοιμωξιολόγους που διαθέτει η χώρα μας», 
αλλά χωρίς επίθεση στον Κουρέτα, χωρίς υιοθέτηση όσων 
περί fake news είπε ο Τσιόδρας. Η μόνη κριτική στον Κουρέτα 
ήταν πως «οι όποιες αντίθετες επιστημονικές γνώμες πρέπει 
να εκφράζονται με επιστολές προς τα επιστημονικά όργανα, 
τις επιστημονικές επιτροπές και τις επιστημονικές εταιρείες. 
Η έκφρασή τους με ανακοινώσεις στο Facebook ή στον Τύ-
πο προκαλεί αποπροσανατολισμό και αίσθημα ανασφάλειας 
του κοινού. Υποδηλώνει δε ότι πρόκειται μάλλον για κινήσεις 
εντυπωσιασμού και αυτοπροβολής». Ξεβρακωθήκατε, κύριοι. 
Γιατί και ο «δικός σας» στον Τύπο μιλάει καθημερινά, όχι σε 
επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια. Και παραμυθιάζει τον 
κοσμάκη, υπηρετώντας πιστά την κυβερνητική πολιτική. Αν 
έχετε… βαρίδια, χαρακτηρίστε τις απόψεις του Κουρέτα fake 
news. Μπείτε στην ουσία (αφού βγείτε από τη συντεχνία).

Εμετική ευρωδουλεία
«Δεν θα ήθελα καν να σκεφτώ -γιατί η πατρίδα μας 

πέρασε τα προηγούμενα χρόνια και μια μεγάλη φάση 
αντιευρωπαϊσμού – τι θα συνέβαινε εάν  στην παρούσα 
κρίση, είμαστε χωρίς την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ολοι το κα-
ταλαβαίνουμε και καλό είναι να το συνεκτιμήσουμε για 
να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι ότι καταφέ-
ραμε να είμαστε πλήρες μέλος της ΕΕ και της ευρωζώνης 
παρά τις προηγούμενες περιπέτειες». 

Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, σ' έναν ακόμα τηλεοπτικό 
μονόλογο-σόου ο ακροδεξιός πρώην τηλεπλασιέ και νυν 
υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης.

Κάποιες εποχές η ευρωδουλεία μπορεί να έχει κάποια 
αποτελεσματικότητα, σήμερα όμως; Τι έχει προσφέρει η 
ΕΕ στη χώρα μας στην παρούσα κρίση; Τίποτα απολύτως. 
Εδώ δεν έχει προσφέρει τίποτα στη βαριά μαστιζόμενη 
Ιταλία. Καμία βοήθεια! Η Ιταλία παίρνει βοήθεια σε απα-
ραίτητα υλικά και γιατρούς από την Κίνα και σε γιατρούς 
από τη Ρωσία (ο Πούτιν έστειλε μια ταξιαρχία του Υγειο-
νομικού του Στρατού). Η ΕΕ έστειλε… ευχές.

Οι αλητήριοι εργατοπατέ-
ρες της ΓΣΕΕ «ξύπνησαν» 

ξαφνικά και εξέδωσαν γιορτάρα 
μέρα (25η του Μάρτη) ανακοί-
νωση για να εκφράσουν «την 
κατηγορηματική τους αντίθεση 
στην κυβερνητική ρύθμιση με 
την οποία δίνεται η δυνατότητα 
σε όλους ανεξαιρέτως τους ερ-
γοδότες για διάστημα έξι μηνών 
να απασχολούν το 50% των ερ-
γαζομένων, για δύο εβδομάδες 
το μήνα, καταβάλλοντας φυσικά 
το μισό μισθό».

Είχαν προηγηθεί οι καταγγε-
λίες Εργατικών Κέντρων για μια 
σειρά εταιρίες του αεροδρό-
μιου «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

(Swissport, Skyserv και Goldair), 
που με SMS απέλυσαν όλους 
τους συμβασιούχους (γι' αυ-
τούς οι εργατοπατέρες δε βρή-
καν ούτε δυο λόγια υποκριτικής 
αλληλεγγύης) και έθεσαν τους 
μόνιμους σε καθεστώς εκ περι-
τροπής εργασίας. Οπότε, για να 
μη μείνουν πίσω, αναγκάστηκαν 
και οι Παναγοπουλοκουτσιούκη-
δες να βγάλουν αυτή την ανα-
κοίνωση.

Η ΠΝΠ της κυβέρνησης δη-
μοσιεύτηκε στις 20 Μάρτη. Για-
τί δεν είπαν κουβέντα τότε οι 
εργατοπατέρες; Δεν το πήραν 
χαμπάρι; Αστεία πράγματα. Και 
νομικούς έχουν στη δούλεψή 
τους και στρατιά μισθοδοτού-

μενων ειδικών στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 
Και βέβαια, σχετικές αναφορές 
υπήρξαν και στον Τύπο. Απλά, 
δεν ήθελαν να δημιουργήσουν 
πρόβλημα στην κυβέρνηση. Της 
το χρωστάνε και αυτό, επειδή 
τους προσέφερε αστυνομική 
προστασία (με ΜΑΤ, καπελά-
κηδες και ασφαλίτες) για να 
κάνουν το συνέδριο-παρωδία 
(μόνο με το στήσιμο μιας κάλ-
πης για να νομιμοποιήσουν την 
εκλογή τους) στο πολυτελές ξε-
νοδοχείο στο Καβούρι.

Δεν ξεχνάμε, άλλωστε, ότι 
σε σύναξη των «κοινωνικών 
εταίρων», που οργάνωσε ο 
Βρούτσης στις 10 του Μάρτη, 
ο Παναγόπουλος δήλωσε με 

γεμάτο το στόμα: «Βεβαίως, 
είπαμε ότι το κόστος θα πρέπει 
να το αναλάβουμε όλοι»! Γεγο-
νός που οδήγησε τον Βρούτση 
στο να ευχαριστήσει «όλους 
τους κοινωνικούς εταίρους για 
την άμεση ανταπόκρισή τους 
στη σημερινή μου έκτακτη 
πρόσκληση και, κυρίως, για το 
πνεύμα συνεργασίας και ευθύ-
νης που επιδεικνύουν σε αυτές 
τις δύσκολες στιγμές». Ξέρουμε 
πολύ καλά τι σημαίνει «διαμοι-
ρασμός του κόστους» ανάμεσα 
σε καπιταλιστές και εργάτες. Και 
ξέρουμε το ρόλο που παίζουν ο 
Παναγόπουλος και η κλίκα του. 
Η υποκρισία τους δεν μπορεί να 
πείσει κανέναν.

«Ξύπνησαν» οι αλητήριοι της ΓΣΕΕ…
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Κάθε φορά που μια μεγάλη συμφορά είναι 
«προ των πυλών», είτε αυτή ξεπηδά από 

τη φύση (π.χ. πυρκαγιά μεγάλων διαστάσε-
ων τους θερινούς μήνες στα μέρη μας, στα 
άφθονα ξερά χορτάρια και τις παράνομες 
χωματερές που είναι διάχυτες σε όλη την 
Ελλάδα, με αποκλειστική ευθύνη της ίδιας 
της πολιτείας που δεν δαπανά πια κονδύλια 
από τους μνημονιακούς προϋπολογισμούς 
για καθαρισμό των δασών και πρόληψη), είτε 
ξεπηδά από τις ίδιες τις κοινωνικές σχέσεις 
παραγωγής (π.χ. διεθνής καπιταλιστική κρί-
ση), παράγονται και διαδίδονται ακαριαία 
θεωρίες συνωμοσίας. Στην τελευταία πε-
ρίπτωση διάχυτη είναι η άποψη ότι η κρίση 
ήταν «τεχνητή» και αποδίδεται στο «εβραϊ-
κό» χρηματιστικό κεφάλαιο.  Πάντα υπάρχει 
κάποιος αόρατος, σκοτεινός «δάκτυλος» που 
για δικούς του απόκρυφους λόγους άναψε 
το φυτίλι. Oι θεωρίες συνωμοσίας πολλές 
φορές κατασκευάζονται και διαχέονται από 
τους ίδιους τους μηχανισμούς των αστικών 
κρατών, προκειμένου να απομακρύνουν τις 
ευθύνες από πάνω τους για τη μη έγκαιρη 
πρόληψη και έγκαιρη καταπολέμηση των 
καταστροφικών φαινομένων. 

Στην περίπτωση του SARS-COV-2, αμε-
ρικάνοι δημοσιολόγοι κατηγορούν την Κίνα 
ότι ο ιός διέρρευσε από εγκαταστάσεις ανα-
βαθμισμένου εργαστηρίου ιολογίας στην πό-
λη Γουχάν,  όπου είναι γνωστό (από διεθνείς 
δημοσιεύσεις) ότι γίνονταν πειράματα σε 
στελέχη κοροναϊού σε ξενιστές νυχτερίδες. 
Το εργαστήριο αυτό φέρεται να βρίσκεται 9 
μίλια μακριά από την υπαίθρια αγορά πώλη-
σης ζώων, στην οποία οι Κινέζοι απέδωσαν 
αρχικά την εμφάνιση και διάδοση του νέου 
ιού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ αναφέρε-
ται τελευταία συνεχώς στον «κινεζικό ιό». 
Με αυτόν τον τρόπο υποθάλπει και ενισχύει 
το σενάριο συνωμοσίας που διαχέεται από 
οπαδούς του «δικού του» στρατοπέδου, 
προκειμένου να απομακρύνει την ευθύνη 
για την εγκληματική ολιγωρία που επέδειξε 
η κυβέρνησή του στην επιβολή μέτρων για 
τον τερματισμό της εξάπλωσης του ιού, μέ-
τρα που βέβαια θα έπλητταν πρώτα και κύ-
ρια την αμερικανική καπιταλιστική οικονομία 
με την αναστολή τμήματος της παραγωγής, 
του εμπορίου, του τουρισμού. Αντίστοιχα, 
κινέζοι αξιωματούχοι κατηγορούν στελέχη 
του αμερικανικού στρατού ως υπεύθυνα για 
τη μετάδοση του ιού στην Κίνα, υποστηρί-
ζοντας ότι η νόσος είχε ξεκινήσει ήδη στις 
ΗΠΑ νωρίτερα, προκειμένου να κρύψουν 
τη δική τους εγκληματική ολιγωρία για την 
εξάπλωση της νόσου στην επαρχία Χουμπέι.

Ακόμη κι αν όντως διέρρευσε ο ιός από 
το εργαστήριο ιολογίας, λόγω πλημμελών 
μέτρων φύλαξης, πράγμα διόλου απίθανο 
(εδώ και καιρό, επιστήμονες καταγγέλλουν 
ότι τα πειράματα αυτά έχουν τεράστιο ρί-
σκο, ενώ στο παρελθόν υπήρξαν διαρροές 
από εργαστήρια καταγεγραμμένες ακόμα 
και στην επίσημη σελίδα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας), ο ιός αυτός δεν είναι 
κατασκευασμένος. Δεν υπάρχει γενετική 
τροποποίηση του ιού από άνθρωπο για τη 
δημιουργία ενός «φονικού όπλου» εναντίον 
του πληθυσμού της αντίπαλης χώρας. Σε 
αυτό συνομολογούν χιλιάδες επιστήμονες 
σε όλο τον κόσμο. Ο λόγος είναι ότι το DNA 
του SARS-COV-2 μοιάζει κατά μεγάλο ποσο-
στό με κοροναϊό σε ζώα. Δεν υπάρχει όμως 
απόλυτη ταύτιση. Πράγμα που σημαίνει ότι 
μεσολάβησε η φυσική μετάλλαξή του (ίσως 
σε άλλον ξενιστή, πιθανώς ζώο)  μέχρι να 
γίνει θανατηφόρος για τον άνθρωπο.

Δεν είναι διόλου δύσκολο να «περπατή-
σουν» τα σενάρια των «φονικών όπλων» σε 
ευρύτατα τμήματα του πληθυσμού. Πάνω 

στην ευρεία άγνοια για ζητήματα της πα-
ραγωγής, βιολογίας, της διαχρονικότητας 
των λοιμωδών νόσων στην ιστορία της αν-
θρωπότητας, η εμφάνιση και μόνο της λέ-
ξης κοροναϊός σε ένα κείμενο, βίντεο, ένα 
ντοκουμέντο καταγραφής του παρελθόντος 
σηματοδοτεί αμέσως σε πολύ κόσμο ότι «κά-
ποιοι γνώριζαν» για τα μελλούμενα. Τι κι αν 
οι κοροναϊοί είναι οικογένεια ιών που υπάρ-
χουν στα ζώα και στους ανθρώπους χιλιάδες 
χρόνια, ιοί που μεταδίδονται από γενιά σε 
γενιά και έχουν λάβει από επιστήμονες το 
συγκεκριμένο όνομα, λόγω του σχήματός 
τους, όπως φαίνεται στο μικροσκόπιο. Το 
περίγραμμά τους στην απεικόνιση μοιάζει 
με στέμμα, δηλαδή «κορώνα» . 

Θυμίζουμε, με την ευκαιρία, ότι εδώ και 
καιρό αναπτυσσόταν με φρενήρεις ρυθ-
μούς στις μητροπόλεις του καπιταλισμού το 
«αντιεμβολιαστικό κίνημα». Χιλιάδες γονείς 
δεν εμβολίαζαν τα παιδιά τους, επειδή πί-
στευαν σε θεωρίες τσαρλατάνων ότι τα εμ-
βόλια έχουν ισχυρές παρενέργειες και ότι 
τα παιδιά τους μπορούν να προστατευτούν 
καλύτερα από τα νοσήματα του παρελθό-
ντος αν δεν εμβολιαστούν. Το φαινόμενο 
αυτό εμφανίστηκε και στην Ελλάδα. Οσο ο 
μη εμβολιασμένος πληθυσμός είναι αρκετά 
μικρότερος από τον εμβολιασμένο, η ανοσία 
των περισσότερων μπορεί να προστατέψει 
τους μη εμβολιασμένους. Οταν όμως χά-
βουν πολλοί αυτή τη θεωρία και μαζικοποι-
είται ο πληθυσμός των μην εμβολιασμένων, 
τότε ξεσπά κρούσμα παλιάς λοίμωξης και 
αν δεν παρθούν έκτακτα μέτρα, η επέκταση 
του ιού στον μη εμβολιασμένο πληθυσμό 
μπορεί να αποκτήσει εκθετική ανάπτυξη. Η 
έξαρση κρουσμάτων από ιλαρά στις ΗΠΑ 
πέρσι οφειλόταν σε αυτόν το λόγο, αφού 
εμφανίστηκε κατά πλειοψηφία σε μη εμβο-
λιασμένα παιδιά.

Τα σενάρια συνωμοσίας παράγονται και 
αναπαράγονται σε μεγάλη κλίμακα γιατί 
η πανδημία ήταν λέξη άγνωστη σε μεγάλο 
τμήμα του πλανήτη, ειδικά του αναπτυγμέ-
νου καπιταλισμού της Δύσης. Τα εμβόλια, τα 
αντιβιοτικά, η αποκωδικοποίηση του DNA, 
η μελέτη του γονιδιώματος των κυττάρων, 
η αποκάλυψη της λειτουργίας και δράσης 
των ιών, οδήγησαν σε μια τεχνολογική επα-
νάσταση στον τομέα της Υγείας αλλά και 
της αγροτικής ανάπτυξης στο δεύτερο μισό 
του εικοστού αιώνα, που κατάφερε σε οικο-
νομικά αναπτυγμένες καπιταλιστικές κοι-
νωνίες να εξαλείψει θανατηφόρα λοιμώδη 
νοσήματα και τον λιμό, που οδηγούσαν στο 
παρελθόν σε εκατομμύρια θανάτους σε όλη 
την υφήλιο.

Μέχρι που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο 
νέοι ιοί που ακόμα η επιστήμη δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει και να θεραπεύσει τις 
επιπτώσεις τους. Χαρακτηριστικότερη και 
πιο γνωστή είναι η περίπτωση του HIV που 
αναγνωρίστηκε το 1980 και καταστρέφει το 
ανοσοποιητικό σύστημα. Με την πάροδο του 
χρόνου αναπτύχθηκαν ειδικές φαρμακευτι-
κές αγωγές που απαλύνουν τις επιπτώσεις 
του ιού και αυξάνουν το προσδόκιμο ζωής 
του ασθενούς, αλλά ο φορέας του ΗΙV δε 
θεραπεύεται πλήρως. Αλλος θανατηφόρος 
ιός ήταν ο Εμπολα που αναγνωρίστηκε στην 
Αφρική, κοντά στο ποτάμι Εμπολα, στο έδα-
φος της σημερινής Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Κονγκό, με τεράστια θνητότητα το 1976. Ο 
Εμπολα εικάζεται ότι μεταδόθηκε από ζώο 
(νυχτερίδα ή χιμπατζή) στον άνθρωπο, όπως 
συμβαίνει χιλιάδες χρόνια με τους ιούς. 

Υπό κάποιες πολύ συγκεκριμένες συνθή-
κες, ακόμα άγνωστες, συνθήκες που ευνοούν 
μαζικά τις στενές επαφές ζώων-ανθρώπων, 
πιθανόν στην παραγωγή, στο εμπόριο, ίσως 

στην ίδια τη φυσική οικονομία, ένας ιός που 
μεταφέρεται από το ένα είδος στο άλλο 
αποκτά ραγδαία ανάπτυξη, άλλοτε απλώς 
μεταλλάσσεται και άλλοτε μετατρέπεται σε 
θανατηφόρο ιό. Ο κοροναϊός δεν μεταφέρε-
ται από τρόφιμα στον άνθρωπο, από ψημένο 
κρέας ζώου. Μπορεί όμως να μεταφερθεί 
από το ίδιο το ζώο πριν και μετά τη σφαγή. 

Τέλη του 2002 και αρχές του 2003, ανα-
γνωρίστηκε στην Κίνα ένας κοροναϊός που 
προκαλούσε σύνδρομο οξείας αναπνευστι-
κής ανεπάρκειας, βαριά συμπτώματα και 
σημαντική θνητότητα. Ηταν ο κοροναϊός 
SARS. Ο συγκεκριμένος ιός εικάζεται ότι 
μεταδόθηκε στον άνθρωπο από είδος ασι-
ατικής γάτας, την ασιατική μοσχογαλή, που 
αν και δεν είναι ιδιαίτερα χαριτωμένη, συνι-
στά λιχουδιά στην επαρχία Γκουαντόγκ της 
Κίνας, όπου εντοπίστηκε ο ιός.  

Ο ιός αυτός μεταδόθηκε γρήγορα σε 
χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας προκα-
λώντας το θάνατο σε εκατοντάδες ανθρώ-
πους, οδηγώντας γρήγορα τις χώρες (Κίνα, 
Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν), στις οποίες 
επεκτάθηκε, να πάρουν μέτρα αντιμετώπι-
σης επιδημίας, θέτοντας -στην περίπτωση 
της Ταϊβάν- σε καραντίνα αρκετές χιλιά-
δες πολίτες τους. Οι επώδυνες οικονομικές 
επιπτώσεις από την εξάπλωση του SARS 
οδήγησαν αρκετές από αυτές τις χώρες να 
αναπροσαρμόσουν την τακτική τους στην 
έγκαιρη πρόληψη, τον έλεγχο εξάπλωσης 
και καταπολέμησης των ιών, δαπανώντας 
σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού 
τους σε νέες τεχνολογίες καταγραφής και 
επιτήρησης του πληθυσμού από ηλεκτρονι-
κές συσκευές, πιστωτικές κάρτες και κινητά,  
πράγμα που φάνηκε αυτή την περίοδο, όταν 
έκλεισαν αμέσως τα σύνορα στην Κίνα, μετά 
το ξέσπασμα του SARS-COV-2, και μπόρε-
σαν -μέχρι αυτή τη στιγμή- σε μεγάλο βαθμό 
να συγκρατήσουν την εξάπλωσή του. 

Βλέποντας τις «ευκαιρίες» σε αυτή τη 
νέα αναδυόμενη αγορά τεχνολογικού εξο-
πλισμού επιτήρησης, το 2015, ο Μπιλ Γκέιτς 
«έκρουε τον κώδωνα» του κινδύνου για την 
εξάπλωση επιδημιών από ιούς, θεωρώντας 
τες Νο 1 κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Χωρίς 
να γνωρίζουν τις παραπάνω λεπτομέρειες, 
οι κατεξοχήν συνωμοσιολόγοι σπεύδουν 
να «αποκαλύψουν» ότι πίσω από το νέο ιό 
κρύβεται και ο Γκέιτς που «γνώριζε» τα μελ-
λούμενα!

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι θεω-
ρίες συνωμοσίας, όπως και στο παρελθόν, 
αξιοποιούνται κατά κόρον για τη συγκάλυ-
ψη των εγκληματικών ευθυνών των αστι-
κών κρατών ως προς την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης αυτών των νοσημάτων. Ακόμα 
και η έρευνα που πραγματοποιείται σε ερ-
γαστήρια ιολογίας εγείρει ερωτήματα για 
τις συνθήκες ασφάλειας. Συνθήκες που θα 
έπρεπε να ταιριάζουν σε αυτές ενός πυ-
ρηνικού αντιδραστήρα,  αν υπολογίσουμε 
τον αριθμό των θανάτων από ενδεχόμενη 
διαρροή ενός θανατηφόρου ιού στον πλη-
θυσμό. Εξίσου σημαντικό ζήτημα, επίσης, 
είναι η τεράστια υστέρηση στη μελέτη και 
κατανόηση του μηχανισμού της μεταφοράς 
των νοσημάτων από τα ζώα στον άνθρωπο, 
η ακριβής γνώση των συνθηκών κάτω από τις 
οποίες πραγματοποιούνται οι μεταλλάξεις 
σε ιούς που αποκτούν θανατηφόρα χαρα-
κτηριστικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι στον 
καπιταλιστικό κόσμο η επιστήμη εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης τάξης. 
Το μέγιστο κέρδος των καπιταλιστών αφή-
νει παντού το στίγμα του και προφανώς στη 
χρηματοδότηση της έρευνας. Στο μέλλον θα 
προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε αυτά τα 
ζητήματα κατόπιν πιο ενδελεχούς έρευνας.

Οι θεωρίες συνωμοσίας στην υπηρεσία των 
κυβερνήσεων που ολιγωρούν εγκληματικά

Αμεση ένταξη στα μέτρα 
των «περιπλανώμενων» 
εργαζόμενων και όσων 
εργάζονται με «μπλοκάκι»

Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν έχουν σταθερό εργοδότη, 
αλλά παρέχουν υπηρεσίες για σύντομο χρονικό διάστη-

μα σε διάφορους εργοδότες. Υπάρχουν και εργαζόμενοι με 
«μπλοκάκι». Ολοι αυτοί έχουν αποκλειστεί ακόμα και από το 
ισχνό επίδομα των 800 ευρώ!

Το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές 
Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις, σε Υπόμνημα που έστειλε 
στα υπουργεία Οικονομικών και Πολιτισμού-Αθλητισμού και 
στον ΕΦΚΑ, ζητά να περιληφθούν άμεσα οι πολυάριθμοι 
τεχνικοί, εργαζόμενοι σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, 
συνέδρια, ομιλίες και γενικά εκδηλώσεις, στο μέτρο του επι-
δόματος των 800 ευρώ, καθώς έχουν μείνει όλοι άνεργοι.

Οι τεχνικοί αυτοί προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου ή 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που είναι κατά βάση 
μικρής χρονικής διάρκειας. Οπως σημειώνει το σωματείο, 
«το καθεστώς αυτό συνεπάγεται αναπόφευκτα επισφαλείς 
εργασιακές σχέσεις, υποδηλωμένες και ψευδεπίγραφες, 
εμφανιζόμενες ως δήθεν παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών 
(“μπλοκάκι“] κλπ». Και σήμερα, λόγω της πανδημίας, ακυ-
ρώνονται όλες οι ζωντανές εκδηλώσεις, ακόμα και αυτές 
που προγραμματίζονταν να γίνουν αρκετά αργότερα, με 
συνέπεια οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
επιβίωσης. Γιατί είναι μεροκαματιάρηδες, όχι καπιταλιστές. 
Εχουν μόνο τα χέρια τους και την τέχνη τους. Μάλιστα, η 
εκδήλωση της πανδημίας συνέπεσε με την περίοδο που κάθε 
χρόνο γίνονται οι περισσότερες εκδηλώσεις και οι τεχνικοί 
κάνουν τα περισσότερα μεροκάματα (με πολλές υπερωρίες), 
ρεφάροντας εν μέρει την ανεργία που τους πλήττει σε άλλες 
χρονικές περιόδους. Γιατί το επάγγελμά τους χαρακτηρίζε-
ται από εποχικότητα: άνοιξη-καλοκαίρι δουλεύουν.

Το ΣΤΑΖΟΕ ζητάει:
«Να συμπεριληφθούν οι τεχνικοί ζωντανών εκδηλώσεων, 

που δεν απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργα-
σίας αόριστου χρόνου στα γενικότερα έκτακτα μέτρα οι-
κονομικής ενίσχυσης, άλλως να θεσπιστεί το συντομότερο 
ιδιαίτερο πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης της προα-
ναφερόμενης κατηγορίας εργαζόμενων-μελών μας με δια-
δικασία πιστοποίησης και χορήγησης που θα εναρμονίζεται 
με το ιδιότυπο εργασιακό μας καθεστώς».

Το ίδιο ζήτημα εγείρει και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών. Είναι γνωστό ότι στο χώρο τους το «μπλοκάκι» κάνει 
θραύση. Σημειώνει το σωματείο σε ανακοίνωσή του: «Δεν 
υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πώς τα μέτρα, τόσο τα τρέ-
χοντα, όσο και τα επόμενα, θα εφαρμοστούν στους επισφα-
λώς εργαζόμενους, τους εργαζόμενους με Δελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών (το γνωστό “μπλοκάκι“), τους αδήλωτους εργαζο-
μένους. Οι εργοδότες θα επιχειρήσουν να τους συμπεριφερ-
θούν, και σε αυτή την κρίσιμη φάση, ως εάν να μην υπάρχουν, 
ή να είναι “συνεργάτες“ ή “αυταπασχολούμενοι“. Μόλις την 
προηγούμενη Τρίτη, 10/3/2020, σε συνάντηση που είχαν εκ-
πρόσωποι του Σωματείου με το “Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων“ 
του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενός από τους μεγαλύτερους ομί-
λους του κλάδου, οι εκπρόσωποι του ομίλου επαναλάμβαναν 
ότι κατά την άποψή τους, οι εργαζόμενες με Δελτίο Παροχής 
Υπηρεσιών, ακόμα και αν έχουν δηλωθεί στη διάταξη του 
άρθρου 39/9 των νόμων Βρούτση – Κατρούγκαλου, “δεν είναι 
μισθωτοί“ και άρα δεν δικαιούνται αυτόματα τα δικαιώματα 
που σχετίζονται με τη μητρότητα. Είναι εύκολο να καταλά-
βουμε τι γραμμή θα ακολουθήσουν και τώρα.

Ως Σωματείο του οποίου τα μέλη εργάζονται στη συ-
ντριπτική τους πλειονότητα με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, 
απαιτούμε την άμεση μετατροπή όλων των σχέσεων που 
υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε εξαρτημένες 
σχέσεις εργασίας. Για όσους έχουν ενταχθεί στο άρθρο 39/9, 
τα στοιχεία είναι ήδη διαθέσιμα. Για τους υπόλοιπους, τα 
στοιχεία υπάρχουν στις εφοριακές δηλώσεις όλων των προ-
ηγούμενων ετών, όπου οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες 
δηλώνουν ότι φορολογούνται “με τις διατάξεις περ. στ' παρ. 
2 αρθρ. 12 Κ.Φ.Ε.“, δηλαδή ότι έχουν μέχρι τρεις εργοδότες 
ή 75% των εσόδων τους από έναν εργοδότη και πληρούν τις 
υπόλοιπες προϋποθέσεις που αποδεικνύουν ότι είναι στην 
πράξη μισθωτοί (έχουν για έδρα τον τόπο κατοικίας τους 
κλπ). Τα τρέχοντα στοιχεία προκύπτουν από τις “τραπεζι-
κές συναλλαγές“, που στην πράξη είναι οι μισθοδοσίες των 
προηγούμενων μηνών. Απαιτούμε επίσης όλες οι ΠΝΠ που 
αφορούν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες να περι-
λαμβάνουν και όσους και όσες εργάζονται με ΔΠΥ, ανεξαρ-
τήτως του αν έχουν ενταχθεί ή όχι στο άρθρο 39/9.

Είμαστε εργαζόμενοι και όχι “συνεργάτες“ και δεν θα 
πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα!».
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Στέλνουν γιατρούς και νοσηλευτές 
στη μάχη δίχως όπλα!

Η Ομοσπονδία των νοσο-
κομειακών γιατρών είχε 

προειδοποιήσει: «Κύριε Μη-
τσοτάκη, μάσκες προστασί-
ας από τον κορονοϊό να μας 
δώσετε, όχι “φίμωτρα“ για να 
μην μιλάμε. Κύριε Μητσοτάκη, 
αυτό που χρειαζόμαστε αυτή 
τη στιγμή πρώτα και κύρια δεν 
είναι “ένα οικονομικό αντάλ-
λαγμα“ που υπαινιχθήκατε 
ότι θα μας δώσετε. Στη μάχη 
ενάντια στον “αόρατο εχθρό“ 
χρειαζόμαστε: ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ 
(μόνιμο προσωπικό), ΕΠΙΘΕ-
ΤΙΚΑ ΟΠΛΑ (αναπνευστήρες 
και κλίνες ΜΕΘ), ΑΜΥΝΤΙΚΑ 
ΟΠΛΑ (ατομικά μέσα προστα-
σίας για το υγειονομικό προ-
σωπικό ώστε να μην βγει εκτός 
μάχης). Αυτά διεκδικούμε για 
να αντιμετωπίσουμε την επι-
δημία» (http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/35144. Οι-γι-
ατροί-ξεφτιλίζουν-τον-Μητσο-
τάκη-–-Εδώ-και).

Γιατρός του «Σωτηρία» έβγα-
λε κραυγή απόγνωσης: «Δεν 
υπάρχουνε, λοιπόν, στολές 
και δεν υπάρχουν και μάσκες. 
Και τι κάνουνε οι πονηροί του 
ΕΟΔΥ και ο κύριος Τσιόδρας; 
Στέλνουνε οδηγίες αλλαγμέ-
νες. Οτι δε χρειάζονται οι μά-
σκες υψηλής προστασίας και 
φτάνουνε οι απλές χειρουρ-
γικές! Οχι απλώς ψέμα. Είναι 
αναίσχυντο αυτό. Αυτό είναι 
σκάνδαλο! Αυτό πρέπει να το-
νιστεί. Επίσης δεν έχει γίνει κά-
τι για τα ποδονάρια. Τα ποδο-
νάρια είναι για να μη διασπεί-
ρεις με τα πόδια σου τον ιό, και 
μας λένε ότι αρκεί να ψεκάζεις 
το κάτω μέρος των παπουτσι-

ών με ένα απλό αντισηπτικό. Κι 
όμως δεν αρκεί! Γιατί δεν είμα-
στε κρέας για κανόνια» (http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/35187. «Δεν-είμαστε-κρέας-
για-τα-κανόνια»-–-Γιατροί).

Ο ίδιος ο ΕΟΔΥ, ξεδιά-
ντροπα, δίνει οδηγίες στους 
γιατρούς για το πώς θα δου-
λέψουν χωρίς μέσα ατομικής 
προστασίας. Μπορεί να βρει 
κανείς αυτές τις οδηγίες στην 
ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, με τε-
λευταία επικαιροποίηση στις 
21 Μάρτη! Παραδέχονται, 
δηλαδή, ότι δεν έχουν τα απα-
ραίτητα μέσα που απαιτεί το 
νοσοκομειακό σύστημα, για 
να δουλέψουν γιατροί και 
νοσηλευτές με ασφάλεια. Η 
ασφάλεια γιατρών και νοση-
λευτών δεν είναι μόνο ζήτημα 

προστασίας τους ως ατόμων. 
Είναι ζήτημα προστασίας της 
κοινωνίας. Γιατί αν αρχίσουν 
αυτοί να βγαίνουν εκτός μά-
χης, ποιοι θα δώσουν τη μάχη 
της προστασίας όσων νοσή-
σουν βαριά;

Δείτε τι αναφέρει ο ΕΟΔΥ 
στην ιστοσελίδα του:

«Οδηγίες για τη χρήση του 
εξοπλισμού ατομικής προστα-
σίας σε περίπτωση ελλείψεων

Επικαιρότητα
21.03.2020
Νοσηλεία ασθενών με ύπο-

πτη ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη 
από το  νέο κορωνοϊό 

• Σε περίπτωση έλλειψης 
μασκών υψηλής αναπνευ-
στικής προστασίας, αυτές 
χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ 

κατά τη διάρκεια χειρισμών 
που μπορεί να προκαλέσουν 
αερόλυμα (χειρισμοί υψηλού 
κινδύνου για μετάδοση του 
ιού Covid-19).

• Σε περίπτωση έλλειψης 
προστατευτικών ρομπών, αυ-
τές χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ 
κατά τη διάρκεια χειρισμών 
που μπορεί να προκαλέσουν 
αερόλυμα, εκτίναξη ή πιτσί-
λισμα με βιολογικά υγρά του 
ασθενή ή άλλων χειρισμών 
που προϋποθέτουν στενή επα-
φή με τον ασθενή. 

• Σε περίπτωση σοβαρών 
ελλείψεων σε εξοπλισμό ατο-
μικής προστασίας, το προσω-
πικό υπηρεσιών υγείας μπορεί 
να μη χρησιμοποιεί γάντια 
ή προστατευτική ρόμπα αλ-
λά να χρησιμοποιεί την ίδια 
οφθαλμική προστασία (γυα-
λιά) ΚΑΙ την ίδια μάσκα υψη-
λής αναπνευστικής προστα-
σίας, τα οποία αφαιρούνται 
αν καταστραφούν, λερωθούν 
ή με την αποχώρηση από τη 
νοσηλευτική μονάδα. Σε πε-
ρίπτωση που χρησιμοποιείται 
απλή χειρουργική μάσκα, αυ-
τή πρέπει να αντικαθίσταται 
όποτε υγρανθεί η εσωτερική 
πλευρά. Αντί γαντιών προτεί-
νεται η εφαρμογή της υγιεινής 
των χεριών και η χρήση αλκο-
ολούχου αντισηπτικού μετά 
από κάθε επαφή με ασθενή. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
χειρισμών με κίνδυνο πρό-
κλησης αερολύματος». (βλ. 
https://eody.gov.gr/odigies-
gia-ti-chrisi-toy-exoplismoy-
atomikis-prostasias-se-
periptosi-elleipseon/).

εξοπλισμού, φαρμάκων κτλ., δεν έχει γίνει καμιά κίνηση σ’ αυτή 
την κατεύθυνση. Υπάρχει και συνέχεια, όμως, άκρως εξοργιστι-
κή. Ενώ στην ΠΝΠ της 14ης Μάρτη έγραψαν ότι «επιτάσσονται», 
στην ΠΝΠ της 20ής Μάρτη (ΦΕΚ 68Α’, άρθρο 20ό, παρ. 2) το 
τροποποίησαν σε «μπορούν να επιτάσσονται»! Και βέβαια, ακόμα 
δεν έβγαλαν καμιά απόφαση επίταξης του νοσοκομειακού και 
λοιπού εξοπλισμού που διαθέτουν οι έμποροι της Υγείας, για να 
μπορούν αυτοί να θησαυρίζουν ανενόχλητοι και στις σημερινές 
δραματικές συνθήκες.

Κι όχι μόνον αυτό, αλλά το κράτος τους πληρώνει δίνοντάς 
τους εργολαβίες! Για να κερδοσκοπούν ακόμα κι αυτή την κρίσιμη 
για το λαό μας ώρα. Στην ΠΝΠ της 14ης Μάρτη (άρθρο δωδέκα-
το) προβλέπεται ότι το κράτος μπορεί να αναθέτει την εξέταση 
δειγμάτων σε ιδιώτες, συνάπτοντας συμβάσεις απευθείας ανά-
θεσης μ’ αυτούς! Και στην ΠΝΠ της 20ής Μάρτη η δυνατότητα 
ανάθεσης διαγνωστικών εξετάσεων σε ιδιώτες επεκτείνεται και 
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, μέσω των περιβόητων ΕΛΚΕ (Ει-
δικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Ερευνας), για να μη χάσουν το 
παντεσπάνι τους οι πανεπιστημιακοί μεγαλογιατροί.

Δηλαδή, αντί να επιτάξουν τα πάντα και να δουλεύουν για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας, όπως δουλεύουν οι γιατροί και νοση-
λευτές του ΕΣΥ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους δίνει εργολαβίες 
για να κονομήσουν από την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει.

Απαιτούμε, να επιταχτούν ΑΜΕΣΩΣ όλα τα ιδιωτικά νοσοκο-
μεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα κτλ. και να τεθούν στον ενι-
αίο σχεδιασμό του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
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Μέτρα αποφασιστικά για 
την προστασία της δημόσιας 
υγείας και όχι ημίμετρα για να 
μην πληγεί το κεφάλαιο

Το ξεπούλημα δεν καταλαβαίνει 
από πανδημίες

Το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, ο Χατζηδάκης έστει-
λε δελτίο Τύπου με τίτλο: «Αχτίδα αισιοδοξίας για την ελληνική 
οικονομία η υψηλή συμμετοχή στην πρώτη φάση του διαγωνισμού 
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας». Το δελτίο περιλάμβανε 
πανηγυρική δήλωση του ίδιου και του υφυπουργού Θωμά για την 
πορεία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ. Ο Χατζηδάκης δήλωσε:

«Η συμμετοχή 9 μεγάλων ομίλων -ελληνικών και ξένων- στην 
αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας ξεπερνά τις προσδοκίες 
και είναι μια εξαιρετικά θετική είδηση. Είναι μια αχτίδα αισιοδοξίας 
για την ελληνική οικονομία μέσα στην διεθνή καταιγίδα. Είναι όμως 
και μια απόδειξη ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για την ελληνική 
οικονομία οικοδομήθηκε σε σωστές βάσεις. Δεσμευόμαστε ότι 
θα εργαστούμε σκληρά και συστηματικά για να ξεπεράσουμε τις 
συνέπειες της κρίσης και να προσελκύσουμε πολλές και σοβαρές 
επενδύσεις στην πατρίδα μας».

Μπορεί η πανδημία να αποκάλυψε την καλπιά και την αναποτε-
λεσματικότητα του ιδιωτικού καπιταλιστικού τομέα Υγείας, όμως 
ο νεοφιλελεύθερος Χατζηδάκης πανηγυρίζει για το ξεπούλημα 
μιας άλλης κρατικής επιχείρησης προαναγγέλλοντας καταιγίδα 
ξεπουλήματος στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που θα 
ακολουθήσει την κρίση της πανδημίας.

κόμματος»! Τόσο το χειρότερο γι’ αυτούς…
Βλέπετε, η κινέζικη πολιτική ηγεσία δε θέλησε να 

ακολουθήσει την πεπατημένη (να πνίξει το θέμα), 
αλλά επέλεξε να κάνει τον Λι «εθνικό ήρωα». Ισως 
και να μην μπορούσε να το πνίξει από τη στιγμή που 
το γεγονός πήρε τόση έκταση.  Το «Κ»Κ ζήτησε επί-
σημα συγγνώμη από την οικογένειά του, την οποία 
αποζημίωσε, ενώ οι δύο μπάτσοι που θεωρήθηκαν 
υπεύθυνοι για τη φυλάκισή του «τιμωρήθηκαν» με 
διοικητικά μέτρα! Ισως τιμωρηθούν κι άλλοι, αν 
υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις (πράγμα που 
δε νομίζουμε ότι θα συμβεί), αφού η «έρευνα» των 
Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα… ησυχάσαμε!

Ο Λι έγινε «παγκόσμιος ήρωας» στη μάχη κατά 
του νέου κοροναϊού και μνημονεύτηκε ακόμα και 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που εξέ-
δωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση όταν πέθανε. Η 
Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας του απένειμε 
στις 4 Μάρτη τιμητική διάκριση για τον αγώνα του 
κατά του νέου κοροναϊού! Ισως να του στήσουν και 

άγαλμα (αν δεν το έχουνε κάνει). Ομως το στίγμα 
της φίμωσης ενός γιατρού που τόλμησε να πει την 
αλήθεια δε θα το βγάλουν εύκολα από πάνω τους 
οι κινέζικες Αρχές, που συκοφαντούν τα υψηλότε-
ρα ιδανικά, εμφανιζόμενες ως «κομμουνιστικές». 
Οπως κάποιοι άλλοι ψευτοκομμουνιστές προ-
σπαθούσαν να πνίξουν το πυρηνικό ατύχημα του 
Τσέρνομπιλ …

Ο καπιταλιστικός κόσμος, είτε με νεοφιλελεύ-
θερο, είτε με φασιστικό, είτε με «ψευτοκομμουνι-
στικό» προσωπείο, για ένα πράγμα ενδιαφέρεται. 
Να μη διαταραχθεί η παραγωγή κερδών για τους 
καπιταλιστές. Θέλουν να έχουν οι ίδιοι τον απόλυ-
το έλεγχο της ενημέρωσης και να τη διαχειρίζονται 
ανάλογα. Αν δεν μπορούν να κρατήσουν κρυφό 
ένα «ατύχημα» ή να υποβαθμίσουν μια πανδημία, 
τότε αναγκάζονται να πάρουν μέτρα που είναι πά-
ντοτε πιο πίσω από τις περιστάσεις. Και δε διστά-
ζουν να «ηρωοποιούν» τον κάθε Λι, αφού πρώτα 
φροντίσουν να τον φιμώσουν με κάθε τρόπο… Τους 
βολεύει, άλλωστε, καλύτερα νεκρός και ήρωας πα-
ρά ζωντανός και φυλακισμένος!
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Αδίστακτοι!

Αχόρταγοι εφοπλΗστές
Οι φτωχούληδες… εφο-

πλιστές της ακτοπλοΐας, 
αυτές οι βδέλλες που με τα 
σαπάκια τους σοδειάζουν 
τεράστια κέρδη εδώ και δε-
καετίες, εκμεταλλευόμενοι 
-πάντα με τις πλάτες του αστι-
κού κράτους- τις ανάγκες των 
νησιωτών και των ταξιδιωτών 
του καλοκαιριού, σήκωσαν και 
πάλι την παντιέρα των πιο ιτα-
μών απαιτήσεων, απειλώντας 
ότι θα παροπλίσουν τα βαπό-
ρια τους, αν οι απαιτήσεις τους 
δε γίνουν δεκτές.

Την επιχειρηματολογία την 
αντιλαμβάνεστε. «Ηδη αντιμε-
τωπίζουν σοβαρά προβλήμα-
τα ως αποτέλεσμα της κρίσης 
COVID-19», στα οποία «έρχεται 
να προστεθεί και η βέβαιη κα-
τακόρυφη πτώση της επιβατι-
κής κίνησης μετά τη σημερινή 
εξαγγελία μέτρων για την απα-
γόρευση μετακινήσεων των μη 
μόνιμων κατοίκων, αλλά και τη 
δραστική μείωση της χωρητικό-
τητας των πλοίων μας». 

Τι απαιτούν, απειλώντας με 

«διακοπή των δρομολογίων»; 
«Πρέπει να εξασφαλιστεί η οικο-
νομική ενίσχυση των ακτοπλοϊ-
κών εταιρειών αναδρομικά από 
21.3.20, ούτως ώστε να εξασφα-
λισθεί η κάλυψη των αναγκών 
και η ασφάλεια των νησιών» - 
«Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μετά 
από σχετικό αίτημά σας, σάς 
έχουν ενημερώσει για τον αριθ-
μό των πλοίων και δρομολογίων 
τα οποία πρέπει να εκτελούνται 
την τρέχουσα περίοδο, επίσης 
για τα έξοδα των πλοίων αυτών 
τα οποία πρέπει να καλυφθούν. 
Συνεπώς πρέπει να ληφθούν 
άμεσα αποφάσεις για την εξα-
σφάλιση των απαραίτητων κε-
φαλαίων» - «Σας υπενθυμίζω 
ότι πρέπει να προχωρήσουν 
οι νομοθετικές ρυθμίσεις για 
την προσωρινή απαλλαγή των 
ακτοπλοϊκών εταιρειών από την 
υποχρεωτική απασχόληση των 
πληρωμάτων και συγκεκριμένα 
για την αναστολή εφαρμογής των 
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 
6 του Ν 2932/01 καθώς επίσης 
για την επέκταση της χειμερινής 

περιόδου που προβλέπεται από 
το άρθρο 29 του Ν 4150/13 μέχρι 
την 31/10/2020»!

Δεν ξεχνούν τα 
σκυλιά τους

Μπορεί να «βρισκόμαστε 
σε πόλεμο με έναν αόρα-

το εχθρό», όπως λέει ο Μητσο-
τάκης, όμως η αστική τάξη και 
το κράτος τους βρίσκονται σε 
μόνιμο πόλεμο με έναν ορατό 
εχθρό, τον «εσωτερικό εχθρό», 
την εργατική τάξη και το λαό. 
Γι' αυτό και δεν ξεχνούν ποτέ 
να «εξυπηρετήσουν» τη δύνα-
μη καταστολής που χρησιμο-
ποιούν ενάντια σ' αυτόν τον 
«εσωτερικό εχθρό».

Στις 18 Μάρτη, λοιπόν, ο Χρυ-
σοχοΐδης υπέγραψε Απόφαση 
(ΦΕΚ 1005Β/24.3.2020) για 
την αποδέσμευση κεφαλαίων 
από τρία ασφαλιστικά ταμεία 
«για τη χορήγηση προσωπικών 
δανείων εκτάκτων αναγκών σε 
ασφαλισμένους, οικονομικού 
έτους 2020». Αφορούν μπά-
τσους και πυροσβέστες και 
το συνολικό ποσό για το 2020 
φτάνει τα 7,1 εκατ. ευρώ. Τα 
χαμηλότοκα δάνεια είναι μια 
ακόμα κρατική αβάντα στο 
μηχανισμό καταστολής.
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Στα χνάρια της ΟΥΕΦΑ, με 
μια βδομάδα χρονική δια-

φορά, βάδισε η Διεθνής Ολυ-
μπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) και σε 
τηλεδιάσκεψη την Τρίτη (24/3) 
αποφάσισε να αναβάλει τη 
διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του Τόκιο. Μόλις μια 
βδομάδα πριν, η ΔΟΕ είχε απο-
φασίσει να μην αναβάλει τους 
αγώνες και είχε θέσει ένα χρο-
νικό ορίζοντα τριών με τέσσε-
ρις βδομάδων προκειμένου να 
επαναξιολογήσει τα δεδομένα 
και να πάρει την οριστική της 
απόφαση.

Στο προηγούμενο φύλλο, 
σχολιάζοντας τη δυσκολία για 
την απόφαση αναβολής των 
αγώνων, είχαμε δείξει ότι το 
κριτήριο με το οποίο αποφάσι-
σαν οι «αθάνατοι» της Ολυμπια-
κής Επιτροπής ήταν τα φράγκα, 
αφού οι οικονομικές συνέπειες 
θα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρές για 
την κυβέρνηση της Ιαπωνίας 
και τη ΔΟΕ. Σύμφωνα με τις δη-
λώσεις του, ο γιαπωνέζος πρω-
θυπουργός, Σίντζο Αμπε, μετά 
την πρώτη τηλεδιάσκεψη είχε 
πει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί 
την αναβολή των αγώνων, λόγω 
της ζημιάς που θα προκαλούσε 
η συγκεκριμένη απόφαση στην 
οικονομία της χώρας του. Υπό 
αυτό το πρίσμα, με μια πρώτη 
ματιά, προκαλεί εντύπωση το πο-
λύ μικρό χρονικό διάστημα που 
χρειάστηκε για να κάνει η ΔΟΕ 
μια μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα, 
αφού, με βάση όσα έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας, δεν 
είχαμε κάποια σοβαρή οικονο-
μική εξέλιξη στις διαβουλεύσεις 
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους 
στη διοργάνωση των αγώνων.

Αν αξιολογήσουμε, όμως, 
όσα έγιναν το χρονικό διάστημα 
ανάμεσα στις δυο τηλεδιασκέ-
ψεις της ΔΟΕ, θα καταλήξουμε 
στο συμπέρασμα ότι η απόφαση 
της περασμένης Τρίτης πάρθηκε 
μετά από «οικονομική» ανάλυση 
των δεδομένων και η διαφορε-
τική απόφαση ήταν αποτέλεσμα 
της αλλαγής μιας σειράς δεδο-
μένων στο χρονικό διάστημα 
ανάμεσα στις δυο συνεδριάσεις.

Καταρχάς, είχαμε αυτές κα-
θαυτές τις εξελίξεις στο θέμα 
της πορείας εξάπλωσης του κο-
ροναϊού σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Από τα στοιχεία του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
είναι φανερό ότι τα πράγματα 
χειροτερεύουν, αφού οι θάνα-
τοι και τα κρούσματα αυξάνο-
νται με εκθετικό τρόπο, χωρίς 
να μπορεί να γίνει πρόβλεψη 
για την περαιτέρω εξέλιξη της 
πανδημίας. Από τη στιγμή που η 
μια μετά την άλλη οι κυβερνή-
σεις αναγκάζονταν να πάρουν 
ολοένα και πιο σκληρά μέτρα, 
απαγορεύοντας ακόμη και τη 
μετακίνηση των πολιτών, δεν 
μπορούσαν να ανεχθούν τη 
στάση της ΔΟΕ. Για να πείσουν 
τους λαούς να πειθαρχήσουν 
στο σλόγκαν «μένουμε σπίτι», 

τονίζουν ότι παίρνουν αποφά-
σεις με πολύ μεγάλες συνέπειες 
για την οικονομία κάθε χώρας, 
προκειμένου να προστατευθεί 
η δημόσια υγεία και να νικηθεί 
ο κοροναϊός. Σε αντίθεση με 
την προσπάθειά τους, η ΔΟΕ 
προβάλλει το εντελώς αντίθετο 
επιχείρημα: ότι οι αγώνες πρέπει 
να γίνουν, γιατί σε διαφορετική 
περίπτωση θα υπάρχουν οικονο-
μικές συνέπειες δισεκατομμυρί-
ων ευρώ.

Η δεύτερη παράμετρος που 
ανάγκασε τη ΔΟΕ να αλλάξει σε 
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 
την τακτική της και να οδηγηθεί 
στην απόφαση για αναβολή 
των αγώνων ήταν το γεγονός 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των αθλητών ήταν αντίθετη με 
τη διεξαγωγή των αγώνων και 
είχαμε αρκετούς πρωτοκλα-
σάτους αθλητές/τριες που δή-
λωσαν δημόσια την αντίθεσή 
τους. Η πίεση από την πλευρά 
των αθλητών ήταν μεγάλη, με 
αποτέλεσμα ορισμένες χώρες 
να δηλώσουν ότι δε θα συμμε-
τάσχουν στην Ολυμπιάδα στην 
περίπτωση που αυτή γινόταν 
κανονικά το καλοκαίρι του 2020, 
προκειμένου να προφυλάξουν 
την υγεία των αθλητριών/τών. 
Την αρχή έκαναν ο Καναδάς, 
η Αυστραλία, η Πολωνία και η 
Νορβηγία, ακολούθησαν οι Ενώ-
σεις αθλητών στίβου και κολύμ-
βησης των ΗΠΑ (για πολλούς 
αυτή ήταν η χαριστική βολή στα 
σχέδια της ΔΟΕ) και λίγο πριν 
από την έναρξη της δεύτερης 
τηλεδιάσκεψης διέρρευσε ότι 
Γερμανία, ΗΠΑ και Μεγάλη Βρε-
τανία προσανατολίζονται να μη 
συμμετάσχουν στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες.

Είναι ξεκάθαρος, συνεπώς, 
ο λόγος που ανάγκασε τη ΔΟΕ 
να πάρει την απόφαση για νέα 
συνεδρίαση πολύ πιο σύντομα 
από τον αρχικό σχεδιασμό της 
και να αποφασίσει την αναβο-
λή. Ο κίνδυνος να υπάρξουν 
ανακοινώσεις μη συμμετοχής 
στους αγώνες από τη συντριπτι-

κή πλειοψηφία των εθνικών Ολυ-
μπιακών Επιτροπών ήταν ορατός 
και αυτό, εκτός από τεράστιο 
επικοινωνιακό πλήγμα στη ΔΟΕ, 
θα είχε και επιπλέον οικονομικές 
επιπτώσεις από αυτές που έτσι 
κι αλλιώς θα φέρει η αναβολή. 
Εχοντας αυτά τα δεδομένα, οι 
«αθάνατοι» αναγκάστηκαν να 
αναβάλουν τους αγώνες για το 
καλοκαίρι του 2021 και να επικε-
ντρώσουν την προσπάθειά τους 
στην αντιμετώπιση των οικονο-
μικών επιπτώσεων.

Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι 
ο  γιαπωνέζος πρωθυπουργός, 
αμέσως μετά την ανακοίνωση 
της αναβολής, έκανε εκτενή 
αναφορά στη ζημιά που θα 
υποστεί η οικονομία της χώρας 
του και ζήτησε από τη ΔΟΕ 
και τη «διεθνή κοινότητα» να 
συμβάλουν στην αντιμετώπισή 
της. Οπως συμβαίνει σε κάθε 
καπιταλιστική μπίζνα, πριν και 
πάνω απ' όλα είναι το κέρδος. Η 
μπίζνα των Ολυμπιακών Αγώνων 
δε θα μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση και να έχει ως προτε-
ραιότητα το «ευ αγωνίζεσθαι» 
και το «ολυμπιακό ιδεώδες». 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Μόνο τυχαίο δεν είναι 

ότι η ΟΥΕΦΑ και η ΔΟΕ απο-
φάσισαν καταρχάς να κρατή-
σουν για τις διοργανώσεις τους 
τις ονομασίες EURO 2020 και 
Ολυμπιακοί Αγώνες 2020, παρά 
το γεγονός ότι θα πραγματοποι-
ηθούν το καλοκαίρι του 2021. Ο 
λόγος είναι οικονομικός, αφού 
σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών 
στο αθλητικό management, είναι 
αναγκαίο να παραμείνει το σλό-
γκαν των διοργανώσεων, αφε-
νός γιατί δεν ενεργοποιούνται 
κάποιες ρήτρες και  αφετέρου 
γιατί θα βοηθήσει τους χορη-
γούς να μειώσουν τις απώλειες 
από την αναβολή. Επειδή όμως 
μιλάμε για μια τεράστια οικο-
νομική μπίζνα με πολλές παρα-
μέτρους και επειδή είναι πολύ 
μεγάλο το χρονικό διάστημα 

μέχρι να γίνουν οι αγώνες, είναι 
πιθανό να έχουμε αλλαγές. Αλ-
λωστε, το παζάρι μόλις  άρχισε.

ΥΓ2. Σύμφωνα με τον ιτα-
λό ανοσολόγο, Francesco Le 
Foche, η εκτίναξη της εξάπλω-
σης του κοροναϊού στο Μπέρ-
γκαμο, που είχε ως αποτέλεσμα 
εκατοντάδες θανάτους στην 
πόλη (μέχρι τις 17 Μάρτη η πόλη 
είχε 4.500 κρούσματα και 530 
θανάτους), είναι πολύ πιθανό 
να οφείλεται στον αγώνα του 
Champions League Αταλάντα-
Βαλένθια. Ο αγώνας έγινε στο 
Μιλάνο, καθώς το γήπεδο της 
ιταλικής ομάδας δεν πληρεί τις 
προϋποθέσεις που έχει θέσει η 
ΟΥΕΦΑ, και περισσότεροι από 
2.500 οπαδοί ταξίδεψαν από το 
Μπέργκαμο για να ενισχύσουν 
την αγαπημένη τους ομάδα. 
Σύμφωνα με τον ιταλό γιατρό, ο 
χρόνος ανάμεσα στη διεξαγωγή 
του αγώνα και την εκτίναξη της 
εξάπλωσης του ιού (περίπου 
ένας μήνας) συμπίπτει και μπο-
ρεί να εξηγήσει την ιδιαίτερη 
κατάσταση που επικρατεί στην 
πόλη. Είναι πολύ δύσκολο να 
αποδειχτούν όσα ισχυρίζεται ο 
γιατρός (άλλωστε, υπάρχει και 
η λειτουργία των εργοστασίων 
που δε σταμάτησε, με αποτέλε-
σμα να μετατραπούν σε εστίες 
εκθετικής διασποράς του ιού), 
όμως από τα ιατρικά δεδομένα 
που έχουμε σχετικά με τον ιό, οι 
ενδείξεις είναι σαφώς υπέρ των 
επιχειρημάτων του. Σίγουρα 
και το ματς έπαιξε το ρόλο του. 
Οπως είναι «φυσικό», η άποψη 
του γιατρού πέρασε στα «ψιλά» 
της επικαιρότητας και «θάφτη-
κε» από την ΟΥΕΦΑ, που απα-
ξίωσε ακόμη και να σχολιάσει 
το θέμα.

ΥΓ3. Δεν έχουμε αγωνιστι-
κή δράση στο ελληνικό ποδό-
σφαιρο, έχουν αρχίσει όμως 
οι διεργασίες για τις εκλογές 
στην Ελληνική Ποδοσφαιρι-
κή Ομοσπονδία (ΕΠΟ), που 
είναι προγραμματισμένες για 
το καλοκαίρι. Οι τρεις βασικοί 
παίχτες, Σαββίδης, Μαρινάκης 
και Μελισσανίδης, μετρούν τις 
δυνάμεις τους και ξεκινούν τις 
επαφές για σύναψη «συμμαχι-
ών». Από τα πρώτα δημοσιεύ-
ματα στον αθλητικό Τύπο και 
τις ιστοσελίδες, φαίνεται ότι 
υπάρχει κινητικότητα από την 
πλευρά Σαββίδη, προκειμένου 
να στηριχτεί ο νυν πρόεδρος, 
Βαγγέλης Γραμμένος. Η στήλη 
θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς για 
να είμαστε σίγουροι όσον αφο-
ρά τα πρόσωπα, αφού υπάρχουν 
δυο σημαντικές παράμετροι που 
θα καθορίσουν τις εξελίξεις. Η 
πρώτη αφορά τη στάση του 
Μελισσανίδη (για πολλούς θα 
κρίνει την αναμέτρηση, διαλέ-
γοντας ανάμεσα σε Σαββίδη 
και Μαρινάκη) και η δεύτερη 
τον τρόπο εκλογής της νέας 
διοίκησης (θα ψηφίσουν μόνο 
οι Ενώσεις ή όλα τα σωματεία;). 
Προσεχώς περισσότερα.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Τα κέρδη είναι ο θεός κι η άμιλλα μια αρλούμπα
καλπάζει ο κοροναϊός κι η ΔΟΕ κάνει «κωλοτούμπα»

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Τον 14ο αιώνα η πανώλη (είπαν όλοι ή πάν' όλοι) σάρωνε την 
Ευρωλάνδη. Για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσής της, από 
το 1347 και μετά όλα τα πλοία απομονώνονταν για σαράντα 
ημέρες, γεγονός από το οποίο προέκυψε η λέξη “καραντίνα“. 
Προέρχεται από την ιταλική λέξη “quaranta” (σαράντα) και 
τη γαλλική έκφραση “une quarantaine de jours” που σημαίνει 
«διάστημα σαράντα ημερών».

Με βάση τα παραπάνω, εδώ πάμε για… Μηλίνα (ποιο Πήλιο 
ρε;) εκ του «mille» (χίλια).

«…Ετσι οι αιχμάλωτοι 
της πανούκλας πάλε-
ψαν όλη τη βδομάδα 
μ’ όποιο τρόπο μπο-
ρούσαν. Και μερικοί 
ανάμεσά τους όπως 
ο Ραμπέρ, έφτασαν 
-όπως βλέπουμε- να 
φανταστούν ότι ενερ-
γούσαν ακόμα σαν 
ελεύθεροι άνθρωποι, 
ότι μπορούσαν να δια-
λέξουν. Ομως μπορού-
με πράγματι να πούμε 
ότι αυτή τη στιγμή, στα μέσα του Αυγούστου, η πανούκλα είχε 
καλύψει τα πάντα. Δεν υπήρχαν πια τότε προσωπικά πεπρω-
μένα, αλλά μια συλλογική υπόθεση που ήταν η πανούκλα και 
αισθήματα που τα μοιράζονταν όλοι. Το σημαντικότερο ήταν 
ο χωρισμός και η εξορία, μ’ όλο το φόβο και την εξέγερση που 
περιέκλειαν» (Albert Camus – «Η πανούκλα»).

Εκτός των άλλων που της έχουμε προσάψει (όχι άδικα και 
όχι μόνο εμείς) κατά καιρούς, η «διανόηση» -ιδία νόηση- φαί-
νεται ότι ανήκει στις πλέον ευπαθείς ομάδες. Δεν εξηγείται 
αλλιώς τόσο κρύψιμο. Εκτός κι αν ψόφησε ήδη.

Το δε κρύψιμο του φασιστικού εσμού δεν θα το σχολιάσου-
με. Αλλο το ψευτονταηλίκι από μακριά κι άλλο όταν έρθει 
μπροστά ο (όποιος) κίνδυνος…

«Ο πολίτης αυτοαποξενώνεται, ετερονομείται, όταν δίνει 
το δικαίωμα σε κάποιον άλλο -και δη στον επαγγελματία πο-
λιτικό- να τον εκπροσωπήσει. Αυτή είναι ακριβώς η περίπτωση 
μιας αλλοτριωμένης έκφρασης της θέλησής του. Κάνει κάτι, 
ψηφίζει κι έχει την ψευδαίσθηση πως είναι δημιουργός αποφά-
σεων τις οποίες αποδέχεται σαν να ήταν δικές του, ενώ στην 
πραγματικότητα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από δυνάμεις 
που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο και τη γνώση του» (Erich 
Fromm).

Αριστερά όπως κοιτάς τα ερμητικά κλουβιά μας
άμα προσέξεις θα με δεις εν ομφαλοσκοπήσει
με ύφος περισπούδαστο μέσα στο μαγαζάκι
την ώρα που γυπαετοί όρμησαν και με τρώνε.

«Σύντροφοι πάψτε να οχυρώνεστε πίσω απ’ τις μάζες, στα-
ματήστε να μεταθέτετε στις μάζες το ζήτημα της αντίστασης! 
Σταματήστε να εκλογικεύετε τον φόβο σας μπροστά στην 
άκρατη βία του συστήματος ως δήθεν πρόβλημα σύνδεσης 
και επικοινωνίας με την κοινωνία! Σταματήστε να επιδεικνύετε 
την αμηχανία σας ως πολυπραγμοσύνη, την ανημποριά σας ως 
διεισδυτική διορατικότητα» (RAF).

Πλαστικά, περαστικά, βιαστικά, ακροαστικά, ελαστικά, 
πλαστικά, σχολαστικά, αναγκαστικά, όλα αστικά, όλα για τους 
αστούς ρε γαμauto!

Εντάξει, η φετινή ιδιαιτερότητα δεν αφήνει περιθώρια για 
οβελίες παρά μόνο ίσως κατά μόνας στα μπαλκόνια των ευ-
ρηματικών και ανυπότακτων (αν πρόκειται για την πατρίδα, 
τη θρησκεία και την οικογένεια) Ελλήνων, αλλά η στήλη δεν 
τολμά να πιστέψει ότι δεν θα αφιχθεί φέτος με τιμές πρωθυ-
πουργού το των Ιεροσολύμων φως. Ολίγη (ω, λήγει) κανονικό-
τητα την χρειαζόμαστε έστω για μια μικρή ανά(σ)ταση. Οσο 
για επανάσταση, ας το αφήσουμε καλύτερα.

«Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή 
με τον άλλον πίσω από τον φράχτη. Αυτός είναι ο λόγος που 
οι μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις στα οικοδομικά συ-
γκροτήματα, οδηγούν στην απομόνωση και στην αδιαφορία 
προς τον πλησίον» (Κόνραντ Λόρεντζ).

Και μέσα στον ορυμαγδό του κορονοϊού που κάνει κάθε άλ-
λη είδηση να περνάει στα ψιλά, λίγοι μπόρεσαν να προσέξουν 
τη σκόνη που σηκώθηκε από τις «μεταγωγές» της Πόλας Ρούπα 
αρχικά και του Νίκου Μαζιώτη στη συνέχεια.

Στο νοσηρό πεδίο των νοσούντων, κάποιοι μάλλον είναι (ή 
την έχουν δει) μικροί ή μεγάλοι «θεοί» και διακατέχονται από 
μια ακλόνητη βεβαιότητα ότι είναι άτρωτοι και αθάνατοι. Ευ-
τυχώς όμως, στα τιτιβίσματά τους στο twitter παίρνουν τις 
απαντήσεις που τους πρέπουν.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αντιγράφουν (και καλά κάνουν) 
τους οπαδούς της Ράγιο Βαγιεκάνο. Με πανό που ανήρτησαν έξω 
από το νοσοκομείο «Σωτηρία» δηλώνουν την ευγνωμοσύνη και την 
αλληλεγγύη τους στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσω-
πικό των δημόσιων νοσοκομείων, που δίνουν στην πρώτη γραμμή 
τη μάχη ενάντια στον κοροναϊό. Παίρνουμε πάσα από τους πράσι-
νους οπαδούς για να φωνάξουμε για μια ακόμα φορά ότι ο αγώνας 
των νοσοκομειακών γιατρών για ένα δυνατό σύστημα δημόσιας 
υγείας πρέπει να γίνει αγώνας όλων μας. Οχι να τα ξεχάσουμε 
όλα μόλις η επιδημία κάνει τον κύκλο της.
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> Η πληθώρα των ειδήσεων: κο-
ρονοϊός και τρόμος.

> Ανοιχτά και ΥΠΕΡ της συνέ-
χειας της αφαίμαξης της εργα-
τικής τάξης.

> Τώρα οι φυλλάδες και στα 
σούπερ μάρκετ.

> Δωράκι…

> 300 ευρώ η εξέταση για τον ιό.

> Κοινώς live and let die.

> Πούναι οι δήμαρχοι; Τις ψή-
φους και τα τυχερά της δουλει-
άς…

> Ο Σωτήρης Ψάλτης.

>  Κο ρ ονο ϊ ό ς  ε π ί  π έν τ ε : 
iefimerida, Πρώτο Θέμα, ΕΡΤ 
ΑΕ, News 24/7, Newsbomb. Που-
λάνε τρόμο. Και υποταγή.

> Οι πτήσεις των μαχητικών αε-
ροπλάνων, 25/3/2020.

> Να υπενθυμίζουν στους μπα-
τριώτες ότι «ο Ελλην ξεσαλώνει, 
ξεσαλώνει»…

> Η… ακομμάτιστη Π.τ.Δ.

> Το μήνυμα δούλεμα του Κούλη 

στις 25/3/2020.

> Το Νέτφλιξ της ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗΣ.

> Το άνετο κοκούνινγκ κάποιων 
συντακτών της.

> «Στήριξη των επιχειρήσεων 
χρειάζεται ο Πειραιάς» - Β. Κορ-
κίδης. Λείπει ο Μάρτης από τη 
Σαρακοστή;

> Η ΕΦΣΥΝ ΔΕΝ σχολίασε τη 
δήλωσή του.

> Η εκκωφαντική σιωπή των «τα-
γών του έθνους».

> Κυβερνητικές οδηγίες εάν 
νοσήσετε στο σπίτι = κόψτε το 
λαιμό σας.

> Και, βέβαια, η κρατική επιχο-
ρήγηση στα νυν και πρώην κοι-
νοβουλευτικά κόμματα. Αμοιβή 
για προσφορά υπηρεσιών.

> 1.631 οι παραβάσεις της απα-
γόρευσης κυκλοφορίας. Μόνι-
μη η παράβαση της κυβέρνηση 
ενάντια στη δημόσια υγεία.

> Με θράσος χιλίων πιθήκων μι-
λάνε για ατομική ευθύνη.

> Να πάει να ναν-ι, νανα-ι η εθνι-

κή οικονομία.

> Θυμήθηκε τη λέξη αλληλεγ-
γύη η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - κύριο άρ-
θρο, 24/3/2020. Για τον κρατικό 
παχυδερμισμό, μούγκα…

> Τ' αξίζει τα λεφτά της…

> Τα συχαρίκια Πούτιν στην 
Π.τ.Δ. και τον Κούλη.

> Ολοι οι σκύλοι μια γενιά.

> Ν. Μπελογιάννης.

> Κομμουνιστής. Σταλινικός.

> Τον ξέρουνε τα ελάτια τα πλα-
τάνια.

> Ιδιος μ' αυτά περήφανος στη-
τός.

> Κι ηχούν απ' τη φωνή του τα 
ρουμάνια, μπρος για τη νίκη, για 
το ΚΟΜΜΑ εμπρός.

> Την «έσπρωξαν» τη ΓΣΕΕ οι 
φυλλάδες. ΤΩΡΑ φαίνονται οι 
ευθύνες και η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
θέση του ΠΑΜΕ που νομιμοποί-
ησε τη ΓΣΕΕ.

> Βγάλανε φιρμάνι στη Γερμα-
νία, όπως και παγκόσμια: προα-
ναγγέλλουν απολύσεις.

> Σε ένα εκατομμύριο υπολογί-
ζουν τις απολύσεις στη Γερμα-
νία.

> Τα βάρη της κρίσης ρίχνονται 
στων εργατών τις πλάτες, την 
κρίση να πληρώσουν οι κεφα-
λαιοκράτες.

> Αλαλοι και άφαντοι οι αυθορ-
μητισταί.

> Οι αντισπισισταί.

> Οι φεμινισταί.

> Μάλλον μελετάνε…

> Ο Τζώνυ πήρε τ' όπλο του και 
ο Πάκης τον πούλο.

> Το φάσμα της πείνας.

> Καραμουγκέτα τα ΜΜΕ για 
την ΚΟΙΝΗ στάση της Παλαι-
στινιακής Αντίστασης κόντρα 
στην επιδημία.

> Ξύλο στους διαδηλωτές των 
Γιλέκων - κανονικότατα οι δημο-
τικές εκλογές στη Γαλλία.

> Αμεση αναστολή της λειτουρ-
γίας των ΚΕΠ.

> Que vivan los Bukaneros!
Βασίλης

Εγινε καλά ο πρόεδρος, ξαναρχίζει το πρωτάθλημα. Ποια δημόσια υγεία;

ΓΣΕΕ κρεμασμένη με σκοινί

Τον Μπελογιάννη τον εκτέλεσε ο Πλαστήρας (ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ)

Η εργατική δύναμη και ζωή στη διατίμηση

  Dixi et salvavi animam meam

u Αναγνώστρια της «Κόντρας» μας έστειλε το εξής σημείωμα 
από το Παρίσι:

«Νέα από την καραντίνα της rue Véron:
Εδώ απέναντι έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος την πρώτη μέρα 

της καραντίνας κρέμασε μια αιώρα στη σκαλωσιά έξω από το 
παράθυρό του, έβγαλε κι ένα γλαστράκι με ένα ασθενικό φυτό 
να παίρνει κι αυτό αέρα, κι όταν έχει λιακάδα την ξαπλάρει στην 
αιώρα και διαβάζει. Από τη δεύτερη μέρα καραντίνας, την ώρα 
τη βραδινή, που αρχίζουν όλοι τα παλαμάκια στα παράθυρά 
τους, αυτός παίζει μια σύντομη μελωδία με ένα σαξόφωνο. Σή-
μερα, όπως βλέπετε στη φωτoγραφία, κρέμασε ένα πανό που 
γράφει:

DU FRIC POUR L'HΟPITAL PUBLIC
PAS POUR LES FLICS ET LES CLINIQUES
ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΟΧΙ ΓΙΑ TOYΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ».
Είναι μια καλή ιδέα. Μήπως, ενόψει και 25ης του Μάρτη, 

αντί για σημαίες να κρεμάσουμε στα μπαλκόνια μας πανό με 
τέτοια συνθήματα; Είναι ένας καλός τρόπος για να δείξουμε 
ότι δεν πάψαμε να σκεφτόμαστε, ότι δεν τρώμε τα παραμύθια 
τους, ότι οι λογαριασμοί μας με το κοινωνικά ανάλγητο αστικό 
κράτος, με τους διαχειριστές και τους υπηρέτες του, με την 
τάξη των κεφαλαιοκρατών, παραμένουν ανοιχτοί.

u «Ελληνική αξία είναι να διασφαλίσουμε πρώτοι εμείς την 
υγεία των εργαζομένων μας!», διακηρύσσει ο ΣΒΕ (οι καπι-
ταλιστές της Βόρειας Ελλάδας, που ο ΣΥΡΙΖΑ τους έδωσε 
στάτους «κοινωνικού εταίρου», επειδή -όπως έλεγε ο Τσίπρας- 
εκφράζουν την… «υγιή επιχειρηματικότητα»). Και φροντίζει 
να αποδείξει την υποκριτικότητα του σλόγκαν, ακόμα και στο 
δελτίο Τύπου που συνοδεύει το παραπάνω γράφημα. Το δελ-
τίο Τύπου έχει τίτλο «Οριζόντια στήριξη των επιχειρήσεων με 
κριτήριο την πτώση του κύκλου εργασιών» και ζητάει από τον 
Σταϊκούρα «να ληφθεί άμεσα απόφαση για την οριζόντια υπο-
στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας, στο πλαίσιο 
των μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση για τη στήριξη της 
Ελληνικής οικονομίας, ανεξάρτητα από τον ΚΑΔ στον οποίο 
εντάσσονται». Στο δελτίο Τύπου δεν υπάρχει ούτε μια λέξη -για 
τα μάτια, βρε αδερφέ- για ανάγκη στήριξης των εργαζόμενων. 
Οι καπιταλιστές αποδεικνύουν το φαταουλισμό τους και την 
απόλυτη κοινωνική αναλγησία τους. Εμφανίζονται σαν να είναι 
αυτοί τα φτωχαδάκια αυτού του τόπου και όχι οι εργάτες τους, 
τους οποίους απολύουν μαζικά, τους εκβιάζουν να δηλώσουν 
«οικειοθελή απόλυση» κτλ. κτλ.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Η δαπάνη που θα καταβάλει το δημόσιο 
στους εμπόρους της υγείας για κάθε άνθρω-
πο που θα διακομιστεί σε δική τους ΜΕΘ 
μπορεί να υπολογιστεί με συνδυασμό της 
ΚΥΑ των Σταϊκούρα -Κικίλια με την ΚΥΑ των 
Πολάκη - Χουλιαράκη για τον Ενιαίο Κανο-
νισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, της 1ης 
Νοέμβρη του 2018.

Η ΚΥΑ Σταϊκούρα-Κικίλια προβλέπει:
«2. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιω-

τικού θεραπευτηρίου-κλινικής, η τιμή ημερή-
σιας αποζημίωσης ΜΕΘ, για την εφαρμογή 
της παρούσας, αντιστοιχεί στο ημερήσιο νο-
σήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του 
ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ Β 4898/2018), πολλαπλασια-
ζόμενο με τον συντελεστή μισθολογικού κό-
στους 2,09 όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 
Υ4α/οικ.105494 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ Β’3096/2012). Εξαιρούμενα της τιμής 
ημερήσιας αποζημίωσης ΜΕΘ ορίζονται 
τα κάτωθι: α) Ιατρικές Πράξεις: - Θεραπεία 
υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αι-
μοκάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση) 
β) Φάρμακα που ανήκουν στις ακόλουθες 
κατηγορίες: (…)

3. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η διενέρ-
γεια χειρουργικής επέμβασης λόγω της κλι-
νικής κατάστασης του ασθενούς που είναι 
στη ΜΕΘ, τότε αυτή αποζημιώνεται με την 
τιμή του ΚΕΝ της κύριας νόσου, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, υπολογιζόμενη με 
συντελεστή μισθολογικού κόστους 2,09 επί 
την τιμή του Κ.Ε.Ν. (ΦΕΚ 3096/Β/23-11-2012) 
συν τα εξαιρούμενα της παρούσας. Ο υπο-
λογισμός αυτός εφαρμόζεται και στην τιμή 
του ημερήσιου νοσηλίου, όπως αυτό ισχύει, 

όταν γίνεται χρήση αυτού στα Κ.Ε.Ν. και στις 
περιπτώσεις που η νοσηλεία υπερβαίνει τη 
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας του Κ.Ε.Ν συν 
σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαιρούμενα της 
παρούσας. Σε ειδικές επεμβάσεις όπου δεν 
υπάρχει αντιστοίχιση ΚΕΝ, τότε αποζημιώνε-
ται ημερήσιο νοσήλιο με τα ανωτέρω εξαιρού-
μενα, τα ειδικά μοσχεύματα και ειδικά υλικά 
που είναι απαραίτητα για την διενέργεια μιας 
επέμβασης, καθώς και τα θεραπευτικά μέσα, 
εμφυτεύσιμα ή μη και προθέσεις. Δεν απο-
ζημιώνονται υλικά μη κοστολογημένων ιατρι-
κών πράξεων και υλικά μιας χρήσης, εφόσον 
υπάρχουν αντίστοιχα πολλαπλών χρήσεων, 
καθώς και υλικά μη κοστολογημένων ιατρι-
κών πράξεων».

Η ΚΥΑ των Πολάκη –Χουλιαράκη, στο άρ-
θρο 21 παρ. 8, προβλέπει: 

«8. Για νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ., το ημερήσιο 
νοσήλιο καθορίζεται ως ακολούθως: α. 800 
ευρώ για τις τρείς (3) πρώτες ημέρες νοση-
λείας, β. 550 ευρώ από την τέταρτη (4) ως την 
δέκατη Πέμπτη (15) ημέρα νοσηλείας, γ. 400 
ευρώ για υπόλοιπο της αναγκαίας νοσηλείας. 
Η αποζημίωση για νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ. κατα-
βάλλεται με εξαιρούμενη μόνο την θεραπεία 
υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (Αιμο-
κάθαρση, Αιμοδιήθηση, Αιμοδιαδιήθηση)».

Είναι ολοφάνερο ότι οι έμποροι της υγεί-
ας θα βγάλουν τεράστια κέρδη, ενώ θα 
έπρεπε το κράτος να τους επιτάξει. Ομως, 
ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του είναι 
ερωτευμένοι με την ιδιωτική οικονομία και 
αδιαφορούν για το αν αυτός ο έρωτας είναι 
άκρως επιζήμιος για το δημόσιο συμφέρον 
και τη δημόσια υγεία. Και ήταν πραγματικά 
τραγελαφική η προσπάθεια του Πέτσα να 
σώσει την παρτίδα, μετά την αποκάλυψη της 

πλουσιοπάροχης αβάντας στους εμπόρους 
της υγείας, ισχυριζόμενος ότι η παροχή δεν 
είναι και τόσο μεγάλη. Από τη μια λένε ότι 
«βρισκόμαστε σε πόλεμο» και επαναφέρουν 
την πολιτική επιστράτευση για τους εργάτες, 
από την άλλη δεν επιτάσσουν αυτούς που 
κατέχουν «όπλα» για τη διεξαγωγή του «πο-
λέμου», αλλά ετοιμάζονται να κάνουν απευ-
θείας συμβάσεις μαζί τους!

Σε ό,τι αφορά τα τεστ, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος ισχυρίστηκε ότι η δαπάνη θα 
κινηθεί από 65 έως 85 ευρώ το ένα, ανάλογα 
με τον αριθμό των τεστ που θα κάνει το ιδιω-
τικό διαγνωστικό κέντρο. Αυτή είναι η μισή 
αλήθεια (που ισοδυναμεί με ψέμα), γιατί το 
ιδιωτικό εργαστήριο θα εισπράξει χρήματα 
για τη λήψη του βιολογικού υλικού και στη 
συνέχεια άλλα χρήματα για τη μεταφορά 
του αποτελέσματος, που θα εξαρτηθεί από 
τις αποστάσεις. Μόνο για τη λήψη του βιο-
λογικού υλικού το εργαστήριο θα εισπράξει 
από τον κρατικό κορβανά άλλα 50 ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ των 
Σταϊκούρα-Κικίλια, δεσμεύτηκαν από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, ως πρώτη δόση, 30 
εκατ. ευρώ για να δοθούν στους εμπόρους 
της υγείας, όταν θα αρχίσει η ροή ασθενών 
στις ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα. Φυσικά, δεν 
μπορεί από τώρα να εκτιμηθεί πόσο θα είναι 
το συνολικό «νταβατζιλίκι» που θα καταβά-
λει το ελληνικό δημόσιο στους εμπόρους 
της υγείας.

Γι’ αυτό και είναι παλλαϊκό το αίτημα: 
εδώ και τώρα να επιταχθούν τα μαγαζιά 
των εμπόρων της υγείας για να ενισχυθεί 
ακόμη περισσότερο το δημόσιο σύστημα 
υγείας.

Εδώ και τώρα να επιταχθούν τα μαγαζιά των εμπόρων της υγείας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 9



Περί ευθύνης
Οι «υποψιασμένοι» καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή 

σε τι αποσκοπούσε η προπαγάνδα περί ατομικής ευθύνης, 
η οποία πήρε εκκωφαντικές διαστάσεις από την πρώτη 
στιγμή που άρχισαν να παίρνονται μέτρα ενάντια στην 
πανδημία της CoviD-19. Αναγορεύοντας την ατομική ευ-
θύνη στο ύψιστο των ζητημάτων προστασίας, η αστική 
τάξη και το κράτος της προσπαθούν να κρύψουν τις δικές 
τους εγκληματικές ευθύνες.

Ατομική ευθύνη φυσικά και υπάρχει σε συνθήκες τέτοι-
ας κρίσης. Ο καθένας πρέπει να καταβάλλει τη μέγιστη 
προσπάθεια για να προστατεύσει τον εαυτό του και την 
κοινωνία. Ομως τα ΜΜΕ έδειχναν εκείνους που μαζεύο-
νταν -έστω και σε αραιή συγκέντρωση- σε κάποια παρα-
λία και όχι τους εργάτες της Teleperfomance που εξανα-
γκάζονταν με την απειλή της απόλυσης να εργάζονται 
ο ένας πάνω στον άλλο. Εδειχναν τους παππούδες που 
περιδιάβαιναν στη λαϊκή και όχι τους εργάτες της Bic ή 
τους μεταλλωρύχους της «Ελληνικός Χρυσός», που εξα-
κολουθούν να εργάζονται με την ίδια ένταση, στις ίδιες 
συνθήκες όπως και προηγουμένως.

Αυτή η προκλητική μονομέρεια στην παρουσίαση της 
κατάστασης δεν ήταν μόνο κοινωνικά άδικη. Είχε με τη 
σειρά της τεράστια συμβολή στη χαλάρωση της κοινω-
νικής συμπεριφοράς, της κοινωνικής υπευθυνότητας. Ο 
κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Βλέποντας αυτό που συμβαίνει, 
αισθανόταν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο 
τα παρουσίαζαν. Αισθανόταν (κακώς, βέβαια, αλλά το αι-
σθανόταν) ότι μπορούσε να κάνει «παρασπονδίες», αφού 
αυτές βρίσκονταν σε αντιστοιχία με την επίσημη κρατική 
πολιτική απέναντι στη λειτουργία επιχειρήσεων που δεν 
ήταν απαραίτητες για την παραγωγή και τη διανομή ειδών 
πρώτης ανάγκης.

Αυτές οι συμπεριφορές σχετίζονται, βέβαια, και με το 
χαμηλό επίπεδο πολιτικής συνείδησης που υπάρχει στην 
ελληνική κοινωνία, όμως η κρατική πολιτική σπεκουλάρει 
μ' αυτό το επίπεδο, απομονώνει συμπεριφορές ατομικής 
ανευθυνότητας, τις υποδεικνύει ως αίτιο κάθε κακού και 
μ' αυτόν τον τρόπο απαλλάσσει το κράτος από τις δικές 
του ευθύνες που είναι πρωταρχικές και απείρως πιο ση-
μαντικές από την όποια ατομική ανευθυνότητα.

Οι κρατικές ευθύνες απλώνονται σε τρία επίπεδα. Πρώ-
το, στο επίπεδο της έγκαιρης λήψης μέτρων προστασίας 
από την επερχόμενη επιδημία. Δεύτερο, στο επίπεδο της 
διαχείρισης της επιδημίας από τη στιγμή που ξέσπασε 
και στην Ελλάδα. Τρίτο, στο επίπεδο της ανάπτυξης μη-
χανισμού περίθαλψης αυτών που θα νοσήσουν. Και στα 
τρία επίπεδα, οι κρατικές ευθύνες είναι τεράστιες και 
εγκληματικές.

Βέβαια, ο μηχανισμός προπαγάνδας της κυβέρνησης, 
αλλά και το δίκτυο των αστικών ΜΜΕ που σε τέτοιες περι-
πτώσεις ξέρουν να συντονίζονται και να εκπέμπουν στην 
ίδια συχνότητα, παράλληλα με την εμετική ανάπτυξη της 
θεωρίας της ατομικής ευθύνης, που πήρε ακόμα και χα-
ρακτηριστικά κοινωνικού ρατσισμού, φρόντισαν (και εξα-
κολουθούν να φροντίζουν) και για τη δημιουργία «ιερών 
αγελάδων».

Ο Μητσοτάκης περιβάλλεται με το φωτοστέφανο του 
πολιτικού που ενήργησε πιο έγκαιρα από άλλους ευρωπαί-
ους συναδέλφους του. Ο Τσιόδρας ενδύεται με χλαμύδα 
ή φουστανέλα (ανάλογα με τον οίστρο του κάθε καρα-
γκιόζη δημοσιολόγου) και παρουσιάζεται ως ο ήρωας που 
σώζει το έθνος.

Ειδικά για τον τελευταίο, αρκεί να θέσουμε ένα απλό 
ερώτημα: ακούσατε από τα χείλη του μια λέξη αυτοκριτι-
κής; Ολα έχουν γίνει τέλεια και εξακολουθούν να γίνονται 
τέλεια. Πανεπιστημιακοί που τόλμησαν να του κάνουν κρι-
τική ρίχνονται στην πυρά από τους ιεροεξεταστές των μί-
ντια. Ο λόγος των νοσοκομειακών γιατρών θάβεται, γιατί 
αυτούς δεν μπορούν να τους ρίξουν στην πυρά (και «λυσ-
σάνε» γι' αυτό). Ο λόγος του Τσιόδρα για τα αστικά ΜΜΕ 
είναι χαραγμένος σε πλάκες όπως ο μωσαϊκός λόγος.

Γι' αυτό χρειάζεται ΚΑΙ ισχυρό ιδεολογικό μέτωπο αυτή 
την περίοδο. Οχι όμως με μπουρδολογία και σενάρια πο-
λιτικής φαντασίας, αλλά γειωμένο στην πραγματικότητα 
και στις ανάγκες της.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
εξάμηνη συνδρομή 45€
λογαριασμός ΕΤΕ: 
10087804638

ΚΟΝΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ: Αγαθουπόλεως 65, ΤΚ 112 52, τηλ. 2108675243, fax 2108663100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

http://www.eksegersi.gr, e-mail: kontra@eksegersi.gr

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΔεν είναι κανένας επανα-
στάτης ή έστω αριστερός ο 

δήμαρχος της Μπρέσια, Εμίλιο  
Ντελ Μπόνο. Ως περιφερειακός 
γραμματέας της δεξιάς Χριστια-
νικής Δημοκρατίας ξεκίνησε, 
μετά πέρασε στο συνονθύλευμα 
της Ελιάς, μετά στο δεξιό Λαϊκό 
Κόμμα, μετά στο σοσιαλδημο-
κρατικό Δημοκρατικό Κόμμα. 
Μιλάμε δηλαδή για καριερί-
στα αστό πολιτικό υπεράνω… 
υποψίας. Σε συνθήκες σαν τις 

σημερινές, όμως, ακόμα και συ-
ντηρητικοί πολιτικοί, είτε επειδή 
καταρρέουν υπό το βάρος του 
δράματος που καλούνται να 
διαχειριστούν είτε επειδή απλά 
θέλουν «να φυλάξουν τον κώλο 
τους», αναγκάζονται να πουν 
αλήθειες.

Στις 17 του Μάρτη, ο δήμαρ-
χος Ντελ Μπόνο, σε συνέντευ-
ξή του στο giornaledibrescia.
it, αφού πρώτα διεκτραγώδησε 
την κατάσταση («δεν ξέρουμε 
πού να βάλουμε τα φέρετρα: 
τα μεταφέρουμε στην εκκλησία 
του Σαν Μικέλε, στο κέντρο του 
νεκροταφείου»), αποκάλυψε ότι 
για την εξάπλωση της επιδημίας 
φταίνε τα αφεντικά της βιομη-
χανίας.  Δώδεκα δήμαρχοι των 
μεγαλουπόλεων της Λομβαρ-
δίας, λέει ο Ντελ Μπόνο, στις 7 
του Μάρτη ζητήσαμε τόσο από 
την Περιφέρεια όσο και από 
την κυβέρνηση να κλείσουν τις 
παραγωγικές δραστηριότητες, 
αφήνοντας μόνο την αλυσί-
δα υγιεινής και τα τρόφιμα. Ο 
αριθμός των ανθρώπων στα ερ-
γοστάσια είναι πολύ μεγάλος, 
όμως μέτρησε το βάρος του 
βιομηχανικού κόσμου τόσο στη 
Ρώμη όσο και στο Μιλάνο!

Ο Τζιόρτζιο Κρεμάσκι, σε 
άρθρο του στο contropiano.org 
υπό το χαρακτηριστικό τίτλο «Η 
βρόμικη συνείδηση των αφεντι-
κών», επικαλείται τις δηλώσεις 
του Ντελ Μπόνο και σημειώνει: 
«Οι δύο επαρχίες του Μπέρ-
γκαμο και της Μπρέσια συγκε-
ντρώνουν το ένα τέταρτο όλων 
των κρουσμάτων και σχεδόν το 
30% των θανάτων σε ολόκληρη 
την Ιταλία. Η εξήγηση είναι απλή: 
είναι οι δύο πιο βιομηχανοποιη-
μένες επαρχίες στη χώρα. Αρα, 
το να ζητείται να παραμείνει ο 
κόσμος στο σπίτι και να αφήνουν 
τα εργοστάσια ανοιχτά σημαίνει 
στην πραγματικότητα ότι δεν 
κλείνει τίποτα, αφού δεκάδες χι-
λιάδες άνθρωποι υποχρεώνονται 
να βρίσκονται μαζί σε κλειστούς 
χώρους για ώρες. Τα εργοστάσια 
στο Μπέργκαμο και την Μπρέσια 

ήταν, επομένως, η κύρια πηγή 
της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης 
της μετάδοσης της νόσου και της 
βίαιης και ξαφνικής πίεσης στις 
δομές υγείας, που σχεδόν κατέρ-
ρευσαν.(…) Τώρα, όλα σχεδόν τα 
εργοστάσια στο Μπέργκαμο και 
τη Μπρέσια σταματούν. Εκλει-
σαν ή κλείνουν επειδή οι εργάτες 
επαναστάτησαν ή απήργησαν 
εκεί που είχαν τη δύναμη ή, πο-
λύ απλά, δηλώνοντας ασθένεια. 
Κάποια έκλεισαν επειδή ορι-
σμένοι βιομήχανοι φάνηκε ότι 
είχαν μεγαλύτερη επίγνωση της 
κατάστασης. Και τελικά έκλεισαν 
επειδή τα κρούσματα άρχισαν να 
πολλαπλασιάζονται στα ίδια τα 
εργοστάσια».

«Αν το κλείσιμο των εργοστα-
σίων είχε αποφασιστεί πριν από 
δέκα ημέρες, όταν η κατάσταση 
ήταν ήδη σοβαρή, θα είχαμε, πι-
θανότατα, λιγότερα κρούσματα 
και νεκρούς και το σύστημα υγεί-
ας θα άντεχε περισσότερο στην 
επιδημία», γράφει ο Κρεμάσκι.

Τι συμβαίνει στη χώρα μας; 
Οταν η επιδημία ήταν ακόμα 
απειλή, το κράτος σφύριζε αδιά-
φορα και μας έλεγε ότι είναι πα-
νέτοιμο. Για να μη διασαλεύσει 
τη λειτουργία του τουρισμού 
και του εμπορίου, καθώς και 
την κυκλοφορία των στελεχών 
των επιχειρήσεων, άφησε ανε-
ξέλεγκτα τα σύνορα με τις χώ-
ρες που είχαν ήδη πληγεί από 
την CoviD-19. Θυμόσαστε πότε 
σταμάτησε η κίνηση από την 
Ιταλία; Μόλις την προηγούμενη 
βδομάδα! Εχουν, όμως, το θρά-
σος να μας κουνούν το δάχτυλο 
μιλώντας για ατομική ευθύνη.

Στη συνέχεια, αντί να πάρουν 
αποφασιστικά μέτρα αμέσως, 
άρχισαν να παίρνουν μέτρα με 
το σταγονόμετρο. Εκλεισαν τα 
μαγαζιά, όχι όμως τα εργοστά-
σια και τις κάθε είδους επιχειρή-
σεις που έχουν μεγαλύτερη συ-
γκέντρωση ανθρώπων σε σχέση 
με τα μαγαζιά. Απαγόρευσαν 
την κυκλοφορία, υποχρεώνουν 
τους εργαζόμενους να κινούνται 
το πολύ δύο ανά αυτοκίνητο, για 
να πάνε στη δουλειά και να δου-

λεύουν ο ένας πάνω στον άλλο, 
στο εργοστάσιο, στην αποθήκη, 
στο γραφείο. Και χωρίς μέσα 
ατομικής προστασίας, πέρα 
από κάτι στοιχειώδη που μπορεί 
να φιλοτιμηθεί ο εργοδότης να 
διαθέσει και τα οποία έτσι κι αλ-
λιώς καθίστανται άχρηστα στην 
πράξη σε συνθήκες συνωστι-
σμού ανθρώπων. Μ' άλλα λόγια, 
εγκληματούν σε βάρος των ερ-
γαζόμενων παίζοντας στα ζάρια 
την υγεία τους. Εχουν, όμως, το 
θράσος να μας κουνούν το δά-
χτυλο. Είμαστε πανέτοιμοι, καθ' 
όλα θωρακισμένοι, δήλωνε ο 
Κικίλιας. Και ο διορισμένος από 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη πρό-
εδρος του ΕΟΔΥ, Αρκουμανέας, 
διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει 
κανένας λόγος ανησυχίας, διό-
τι ο ιός αυτός είναι ελάχιστης 
μεταδοτικότητας και μέτριας 
θνησιμότητας! Ο δε υπουργός 
Τουρισμού, Θεοχάρης, δήλωνε 
ότι ο κοροναϊός μπορεί να έχει 
και θετική επίπτωση στον του-
ρισμό! Διότι  «πολλοί ευρωπαί-
οι τουρίστες που επέλεγαν την 
Ασία ως προορισμό τους, τώρα 
θα στραφούν σε νέες αγορές»! 
«Υπάρχει μια αύξηση στις προ-
κρατήσεις φέτος, και από την 
καμπάνια που ξεκινήσαμε φέ-
τος για πρώτη φορά από τόσο 
νωρίς, η εικόνα είναι θετική», 
προσέθετε το σαΐνι της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη, που έδινε και 
συμβουλές: «Είναι πιο σημαντι-
κό από την όποια ακύρωση συμ-
βαίνει αυτήν τη στιγμή η χώρα 
μας να προβάλλει μια εικόνα 
ασφάλειας, ότι πράγματι τα μέ-
τρα που λαμβάνουμε είναι ικανά 
να μας προστατέψουν»! Αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν το θράσος να 
μας κουνούν το δάχτυλο μιλώ-
ντας για ατομική ευθύνη.

Μήπως είναι καλύτερος ο 
λοιμωξιολόγος-ψάλτης Σωτήρης 
Τσιόδρας, που επιστρατεύτηκε 
κάποια στιγμή για να παίξει το 
ρόλο του αποσμητικού στη βρό-
μικη τουαλέτα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη; Την ώρα που κανέ-
νας δεν πίστευε τον Κικίλια, βγή-
κε μπροστά αυτός για να επανα-
λάβει αυτά που έλεγε ο Κικίλιας, 

πασπαλισμένα με επιστημονική 
αληθόσκονη. Με τη θεωρία ότι 
δεν μπορούμε να κλείσουμε 
τον ιό έξω από τα σύνορα (η 
Σιγκαπούρη, δίπλα στην Κίνα, 
που τον «έκλεισε», παίρνοντας 
από την αρχή αυστηρά μέτρα 
επιτήρησης, προφανώς δεν είχε 
την επιστημοσύνη του Τσιόδρα).

Θυμόσαστε, μήπως, τι έγινε 
με το δεύτερο διαγνωσμένο 
κρούσμα; Φώναζαν οι γιατροί 

από την Αμαλιάδα, τον Πύργο, 
την Πάτρα (διαδοχικά) ότι πρέ-
πει να πάρουν δείγμα για τεστ 
από τον άνθρωπο, αλλά οι υπη-
ρεσίες του Τσιόδρα απαντούσαν 
ότι δεν τρέχει τίποτα, γιατί το… 
πρωτόκολλο λέει ότι το Ισραήλ 
είναι ασφαλής χώρα. Τη συνέ-
χεια την ξέρουμε, αλλά τα αστι-
κά ΜΜΕ φρόντισαν να πνίξουν 
την ουσία. Το ίδιο κάνουν και 
με την περίπτωση της 41χρονης 
γυναίκας από την Καστοριά. Το 
ασθενοφόρο που στάλθηκε να 
την πάρει, μετά την τελευταία 
δραματική έκκληση, τη βρήκε 
νεκρή! Η γυναίκα πήγε σαν το 
σκυλί στ' αμπέλι, αβοήθητη, για-
τί το… πρωτόκολλο του Τσιόδρα 
έλεγε να μείνει στο σπίτι της! 
Απτόητος ο… βαθιά θρησκευό-
μενος καθηγητής προσπάθησε 
να ρίξει την ευθύνη στην ίδια τη 
γυναίκα, λέγοντας ότι οι ασθε-
νείς με υποκείμενα νοσήματα 
πρέπει να έχουν επαφή με το γι-
ατρό τους! Τέτοια ξεδιαντροπιά. 
Οταν βγήκε ο περιφερειάρχης 
και δήλωσε ότι η γυναίκα είχε 
πάρει «οδηγία από τον ΕΟΔΥ 
να παραμείνει σπίτι της», φό-
ρεσε τη στολή του φαρισαίου 
και δήλωσε ότι «ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις υποκειμένων νο-
σημάτων και όταν δεν υπάρχει 
επικοινωνία με προσωπικό θε-
ράποντα ιατρό, πρέπει να κα-
τευθύνονται στα κατά τόπους 
νοσοκομεία αναφοράς, ώστε 
να γίνεται έγκαιρα η διάγνωση 
και να χορηγείται η κατάλληλη 
θεραπεία». Χωρίς ίχνος αυτο-
κριτικής και πάλι. Εχει, όμως, και 
αυτός το θράσος να μας κουνά 
το δάχτυλο μιλώντας για ατομι-
κή ευθύνη.

ΥΓ. Η φωτογραφία είναι τρα-
βηγμένη στο Μετρό του Λονδί-
νου, μια μέρα μετά το διάγγελμα 
του Τζόνσον περί μέτρων καρα-
ντίνας. Δημοσιεύτηκε από το 
BBC, επομένως δεν είναι fake 
news. Οι άνθρωποι στοιβάζο-
νται σαν τις σαρδέλες για να 
πάνε στη δουλειά τους. Ο κα-
πιταλισμός δεν έχει περιθώρια 
για… ευαισθησίες.

Καπιταλιστές και αστικές κυβερνήσεις

Να σταματήσουν να μας κουνούν 
το δάχτυλο οι εγκληματίες


